
 بنا بر  گزارشات، بیش از نیمی از  مراکز درمان اعتیاد بدون دریافت مجوز و خودسرانه فعالیت دارند؛

درِد نشت دارو!
5

 یلدای کم رونق!
 رییس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی اصفهان گفته

 تقاضا برای خرید میوه در شب یلدا نسبت به سال های گذشته زیاد نیست؛ 
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 موافقت وزیر صمت با پیشنهاد
 رییس اتاق اصفهان؛

مدل مثلثی اقتصاد 
 مقاومتی در اصفهان

 اجرا می شود

نجات ۶ کوهنورد 
اصفهانی گرفتار 

در صفه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
بیان  کرد:

۱۶ شهر اصفهان در 
وضعیت نارنجی کرونا

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان
 جهاد کشاورزی استان خبر داد:

اصفهان؛ چهارمین استان 
در تولید زعفران کشور

 معاون امور فرهنگی کمیته امداد 
چهارمحال و بختیاری خبرداد:

 اختصاص ۱۲۰ دستگاه 
تبلت به دانش آموزان 

نیازمند استان

3

5

5

3
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  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه خطاهای زیادی را در مراکز درمان اعتیاد داریم، می گوید: از مهم ترین این خطاها نشت دارو است، این امر از سویی به مراکزی 
که سالم کار می کنند آسیب می زند و از سوی دیگر داروفروشی را و به عبارتی توزیع رسمی مواد مخدر  را  در جامعه رقم می زند البته به گفته »کلیدری«؛ در استان اصفهان وضعیت نشت 

دارو از مراکز درمان اعتیاد کمتر از دیگر استان هاست، در حالی که در برخی از استان ها این امر معضلی بسیار جدی است.

و بازهم نشد که بشود. حسرت ستاره بر دل پرسپولیس ماند و فینالی که با گزارش 
»عادل فردوسی پور« شیرین آغاز شد، درنهایت تلخ تمام شد. 

VAR هم این وسط بالی جان شده بود. مارادونا بازی »شیری« را هم به تکنولوژی VAR اضافه 
کنیم. جای خالی »آل کثیر«، دست خالی یحیی و ... و نشد که بشود. پرسپولیس تا فینال آسیا 

رفت و قهرمان آسیا نشد تا شب بارانی با خاطره یک باخت تلخ سرخ، سیاه شود! 
بازی با حمالت نصفــه و نیمه نماینده کره آغاز شــد ولی هر چــه از بازی گذشــت نماینده ایران 

توانست حمالت خوبی را روی دروازه نماینده 
کره ایجاد کند، حمالتی کــه منجر به اولین 
موقعیت بازی برای سرخ پوشان شد. بعد 
از حمالت بی جان ســرخ ها ایــن بار نوبت 
اولسان بود که به دروازه پرسپولیس نزدیک 
شــد، موقعیتی که منجر به شوت مهاجم 

نماینده کره به تیرک دروازه لک شد.
رفته رفته حمالت اولســان جان بیشتری 
گرفت، حمالتی که با شــوت های سرکش 
و ســانترهای خطرناک از چپ و راســت 
همراه بود، البته که این حمالت راه به جایی 
نبرد تا یک ســوم اول بازی بدون گل دنبال 
شــود. در ادامه نیمه اول با کم شدن فشار 
حمالت نماینده کره شــاگردان یحیی گل 
محمــدی صاحب توپ و میدان شــدند تا 

بتوانند حمالت خوبی را روی دروازه اولسان پایه ریزی کنند.
در پایان نیمه اول مهدی عبدی روی ضدحمله سرخ پوشان موفق شد دروازه اولسان را باز کند، گلی 
که در دقایق اضافی نیمه اول با پنالتی ریباند جونیور پاسخ داده شــد تا نیمه اول با نتیجه یک بر 

یک به پایان برسد.
نیمه دوم فینال آسیا با حمالت بی رمق سرخ ها آغاز شــد حمالتی که در دقایق آغازین نیمه دوم 
راه به جایی نبرد تــا همچنان بازی با همان نتیجه یک بر یک ادامه پیــدا کند؛ در دقیقه ۵۴ مهدی 
شیری با بی دقتی دومین پنالتی را به نماینده کره 
داد، پنالتی که این بار خــالف جهت حامد لک به 

گل تبدیل شد.
نماینده کره جنوبی بعد از زدن گل دوم کمی عقب تر 
نشســت تا با حفظ نتیجه بتواند دومین قهرمانی 
آسیایی خود را رقم بزند؛ تاکتیکی که منجر به حفظ 

نتیجه دو بر یک تا پایان بازی باشد. 
حسرت و انتظار پرســپولیس ادامه دار شد. یک 
پنالتی به قــول عادل »مفت« دادیــم و اما خب 
»اولسان« قهرمان شد در روزی که سرخ پوشان 
منطقی بازی کردند، زودتر از حریف به گل رسیدند 
و اما درنهایت نشد که بشود. حسرت ستاره بر دل 
پرســپولیس ماند و فینالی که با گزارش »عادل 
فردوســی پور« شیرین آغاز شــد، درنهایت تلخ 

تمام شد.

پرسپولیس ۱-اولسان هیوندای۲؛ رویای قهرمانی بربادرفت
شب سیاه سرخ ها...
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 معاون سالمت اداره کل دامپزشکی
 استان خبر داد:

 اروپا؛ مشتری 
عسل اصفهان 

 طی هشــت ماهه ابتدایی امسال حدود ۱۵۴ 
تن عســل به ارزش ۷۷۲هزار دالر از اســتان 
اصفهان صادر کردیم و در سال ۹۸، ۱۹۰ تن به 

ارزش ۹۵۳ هزار دالر عسل صادر شد.
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 مدیرکل محیط زیست
 چهارمحال و بختیاری:

آلودگی نفتی سرخون وارد 
خاک و منابع آبی شد

مواد نفتی با اولین بارش وارد منابع سطحی و 
زیر زمینی در منطقه سرخون شهرستان اردل 
می شود، اما آلودگی هوای ناشی از حریق در 
منطقه میانکوه پس از بــارش تا حد زیادی 

رفع شد.
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مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
اصفهان اعالم کرد:

 78 مدرسه بدون
 پوشش اینترنت

۷۸ مدرســه در نقاط کور  در ســطح استان 
داشــتیم که هیچ گونه ســیگنالی نداشتند 
تا بتوانیم از اینترنت اســتفاده کنیم و پیگیر 
هســتیم که یک ســیگنال اینترنتی به این 

مدارس برسانیم.

4
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با هدف انتقال حس آرامش و امنیت اجرایی می شود؛

 احداث باغ ایرانی در محله شمس آباد اصفهان

از میان تیترها
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پروژه های منطقه ۳ شهرداری اصفهان

عکس خبر

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان از اجرای طرح احداث باغ ایرانی در محله شمس آباد در سال آینده خبر داد؛ طرحی که با هدف 
نگهداری و گسترش فضای ســبز عمومی، ایجاد فضایی برای گذراندن اوقات فراغت و کاهش سفرهای برون شهری شهروندان، 

ارتباط با طبیعت و ارتقای سالمت و نشاط و همچنین انتقال حس آرامش و امنیت به شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

بام ایران، شهر ملی نمد؛

 رونق اشتغال
  با حمایت  از
 صنایع دستی

برگزاری آیین عزاداری ایام فاطمیه در اصفهان ممنوع است

س
فار

س: 
عک

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳99 
 5 جمادی االول  ۱44۲ 

 ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰
 شماره ۳۱4۶

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

والدت حضرت زینب کبری)س( و روز پرستار مبارک
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پروژه های این هفته شهر اصفهان که در قالب »هر یکشنبه، یک افتتاح« به بهره برداری می رسد به لحاظ میراثی حائز اهمیت است این 
پروژه ها در بافت تاریخی اصفهان و منطقه سه شهرداری واقع شده است.  مرمت و بازسازی حمام شاهزاده ها، سنگ فرش و مرمت گذر 
گردشگری و بازارچه دومنار دردشت، احداث مجتمع مشارکتی تجاری موقوفه شیخ علیخان )محسن( در خیابان هشت بهشت غربی 
از جمله مهم ترین پروژه ها است که بخش میراثی آن در راستای حفظ و مرمت آثار تاریخی توسط شهرداری اصفهان انجام شده است.

عکس: ایمنا
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تشکیل دولتی مشترک در یمن
منابع خبری از تشکیل دولتی مشترک میان دولت مستعفی و شــورای انتقالی جنوب یمن خبر 
دادند.دولت مستعفی یمن در بیانیه ای اعالم کرد که در راستای توافق نامه ریاض میان این دولت 
و شورای انتقالی جنوب یمن دولت مشترکی میان استان های شمالی و جنوبی این کشور تشکیل 
شد.طبق این بیانیه، این دولت متشکل از ۲۴ وزیر بوده و به ریاست معین عبد الملک تشکیل شده 
است.طبق این گزارش، تعداد وزارتخانه های متعلق به دولت مســتعفی و شورای انتقالی جنوب 
مساوی است و ۱۲ وزیر از استان های شمالی و ۱۲ وزیر دیگر از استان های جنوبی انتخاب شده اند 
و از ۱۲ سهم جنوب پنج وزیر به نمایندگی از شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات حضور دارند.

در بیانیه دولت مستعفی یمن همچنین آمده است که دولت جدید در راستای توافق نامه ریاض که 
میان شورای انتقالی جنوب و دولت عبد ربه منصور هادی، رییس جمهوری مستعفی یمن در تاریخ 

پنجم نوامبر سال ۲۰۱۹ در ریاض به امضا رسیده بود، تشکیل شده است.

»پمپئو« روسیه را عامل حمالت سایبری در آمریکا دانست
وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد، روسیه به شکلی بسیار آشکار  پشت حمله سایبری اخیر علیه 
چندین آژانس دولتی آمریکاســت که همچنین اهدافی را در سراسر جهان هدف قرار دارد. مایک 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: تالش قابل توجهی برای استفاده از یک قطعه نرم افزاری برای 
جاسازی کد در داخل سیستم های دولت ایاالت متحده وجود داشت. این اقدامی بسیار قابل توجه 
بود من فکر می کنم این موردی است که اکنون می توانیم کامال واضح بگوییم که این روس ها بودند 
که دست به این اقدام زدند.مایکروسافت شامگاه پنجشــنبه بیش از ۴۰ مشتری خود را که تحت 
تاثیر این نفوذ قرار گرفته اند، مطلع کرد. کارشناسان امنیتی می گویند که این حمله می تواند اجازه 

دسترسی نامحدود به سامانه های دولتی مهم و شبکه های برق و دیگر موارد را بدهد. 

سه بسته پیشنهادی ترکیه به عراق در سفر »الکاظمی«
یکی از شــخصیت های عراقی نزدیک به ترکیه گفت که در جریان ســفر اخیر مصطفی الکاظمی، 
آنکارا سه بسته پیشنهادی برای توسعه همکاری دو کشور ارائه داده است.به نوشته شفق نیوز عراق، 
النجیفی نوشت، نخست وزیر عراق سه بسته پیشنهادی از ترکیه دریافت کرده است؛ در حوزه امنیتی، 
همکاری برای مبارزه با داعش و گروهک حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک(. در حوزه اقتصادی، 
همکاری برای تعمیر و راه اندازی خط لوله کرکوک-جیحان و در حوزه آب، استفاده از فناوری روز برای 
تامین نیاز آبی، این سه مورد از جمله این پیشنهادات هستند.النجیفی سپس این سوال را مطرح 
کرد که آیا الکاظمی می تواند نظر گروه ها و جریان های مختلف سیاسی عراق را که هر کدام اهداف 

مختلفی در خصوص این پرونده ها دارند، همسو کند؟

وزیر دفاع هند: 

آماده جنگ با چین هستیم
وزیر دفاع هند اعالم کرد کشورش برای هر سناریویی به منظور مقابله با چین آمادگی دارد.راجنات سینگ 
اعالم کرد: مایلم بار دیگر تکرار کنم ما نه به دنبال درگیری بلکه صلح هستیم؛ اما هر نوع حمله به عزت کشور 
را تحمل نخواهیم کرد. برای مقابله با هر شرایطی کامال آماده هستیم.وزیر دفاع هند با انتقاد از اقدامات 
چین در بحبوحه همه گیری کرونا یادآور شد، هند طی این سال ها تغییر کرده و اکنون مایل است به هر نوع 
تخلف، تجاوز یا هرگونه اقدام یک جانبه در مرز های خود پاسخ دهد. اظهارات وزیر دفاع هند یک روز پس 
از آغاز رسمی گفت وگو های دوجانبه دهلی نو و پکن با محوریت حل و فصل اختالفات مرزی در منطقه 
الداخ عنوان شد.هند و چین بیش از سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند. این مرز مشترک از منطقه 

»الداخ« در شمال تا ایالت »سکیم« هند امتداد می یابد.   

سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد مجلس نمی تواند شاکله بودجه را تغییر دهد؛

جدال همچنان ادامه دارد

با نزدیک شــدن به زمان بررســی الیحه  علیرضا کریمیان
بودجه در مجلس، اظهار نظرها و طیفی از 
انتقادات نسبت به اعمال بودجه بندی برای سال مالی آینده دولت هم 
اوج گرفته است. پس از آنکه قالیباف، رییس مجلس در چندین نوبت 
از روحانی خواست تا نســبت به الیحه ارسالی به مجلس تجدید نظر 
کند، برخی از نمایندگان از احتمال رد شدن الیحه بودجه و یا تغییرات 
گسترده در آن سخن گفتند از جمله رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اســالمی گفته بود الیحه بودجه ســال آینده ایرادات 
زیادی دارد؛ اما مجلس بــه دنبال اصالح این موارد اســت تا بودجه 
اثرگذار و واقعی شود.حمیدرضا حاجی بابایی درباره الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰، گفــت: بودجه ای کــه دولت به مجلــس ارائه کرده اســت، با 
سیاست های کلی، برنامه ششم توســعه و بسیاری دیگر از قوانین ما 

مغایرت دارد.
وی بیان کرد: مجلس شورای اســالمی باید در جریان بررسی الیحه 
بودجه ســال آینده، مواردی از بودجه را که با برنامه ششــم توسعه و 

قوانین باالدستی مغایرت دارد، اصالح کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
همچنین ممکن است به دلیل شرایط روز، الزم باشد که قانون برنامه 

ششم توسعه در برخی موارد اصالح شود که البته اصالح قانون برنامه 
ششم توسعه نیاز به دو سوم آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس 
دارد.نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
تصویب طرح اصالح ساختار بودجه در مجلس شورای اسالمی، گفت: 
در صورتی که این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان تایید و تبدیل 
به قانون شود، مجلس شورای اسالمی مصر است که حتما این قانون 

در الیحه بودجه سال آینده اعمال شود.
اما سخنگوی شورای نگهبان تمام این شــایعات و احتماالت مربوط 
به تغییرات گســترده در بودجه را رد کرد و صریحــا اعالم کرد مجلس 
اجازه چنیــن کاری را ندارد.کدخدایی در پاســخ به ســوالی  درباره 
بودجه ســال آینده گفت: دربــاره بودجه فعــال نمی توانــم نکته ای 
بگویم چون  همه چیز در حال تغییر اســت و اخیرا رییس مجلس به 
رییس جمهور نامه ای نوشــته اند و ما نگرانی هایــی از قانون بودجه 
داریم و بودجه باید کارآمد و واقعی و منطبق با نیازهای کشــور باشد. 
 نواقص بودجه  را طی ســال های گذشــته یادآوری کردیم و امسال 

هم گفتیم.
کدخدایی دربــاره  الیحه » مدیریت تعارض منافــع در انجام وظایف 
قانونی و ارائه خدمات عمومی«  و ضرورت تصویب هرچه ســریع تر 

این الیحه گفت: هنوز آن را ندیده ام و نمی توانم اظهار نظر کنم ولی از 
لحاظ  موضوعی کار خوبی است و می تواند بسیاری از مشکالت را در 
کشور در سطوح مدیریتی حل کند  و نگرانی های  مردم را  از بین ببرد  
و اظهارنظر را بعد ازدریافت مصوبه و بررسی آن در شورا اعالم می کنم. 
کشمکش بر ســر تصویب یا رد الیحه بودجه در حالی میان موافقان 
و مخالفان در دولت و مجلس جریان دارد که هنوز مشــخص نیست 
سرنوشــت صورت مالی دولــت برای ســال آینده آیا بــا نظر دولت 
هماهنگ خواهد بود یا مجلس می تواند تغییرات مورد نظر خود را در 
آن اعمال کند و مهم تر از همه اینکه شورای نگهبان آیا همراه با مجلس 
تغییرات را تصویب خواهد کرد یا برای همراهی با دولت ساختار اصلی 

آن را حفظ می کند.
 مسئله دیگر این اســت که اگر دولت تغییرات در بودجه را بپذیرد چه 
سرنوشتی در انتظار زمانبندی تصویب این الیحه خواهد بود؟ در این 
میان آنچه بیشتر به چشم می خورد این اســت که انتقادات چه وارد 
بر بودجه و چه ناوارد بر بندهای آن بیشتر  از اینکه بر اساس استدالل 
و برهان باشــد، به زمینه ای برای کشمکش سیاســی میان دولت و 
مجلس تبدیل شــده است؛ اتفاقی که در ســال های دور برای دولت 

احمدی نژاد هم افتاد و دود آن به چشم مردم و منافع ملی رفت.

دبیرکل سازمان ملل متحد در دهمین گزارش اجرای 
قطعنامــه ۲۲۳۱ با تاکید بر ضــرورت حفظ برجام، 
از همه کشــورهای عضو این ســازمان خواست در 
چهارچوب این قطعنامه روابط تجاری و اقتصادی با 
ایران برقرار کنند.آنتونیو گوترش در دهمین گزارش 
اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت که پس از 
توافق هســته ای ایران در ســال ۱۳۹۴ با اجماع به 
تصویب رســید، بار دیگر یادآور شــد این قطعنامه 
از همه کشــورهای عضو، ســازمان های منطقه ای و 
سازمان های بین المللی می خواهد تا از اجرای برجام 
حمایت کنند.وی، برجام را شــاهدی بر اثربخشــی 
چندجانبه گرایی، دیپلماســی، گفت وگو و موفقیت 
در منع گسترش ســالح های هســته ای دانست و 

افزود: من به طور مداوم بر این بــاور بوده ام که این 
برنامــه بهترین راه بــرای اطمینان از یــک راه حل 
جامع، بلند مدت و مناســب برای مسئله هسته ای 
ایران و همچنین کمک بــه صلح و امنیت منطقه ای 
و بین المللی است.دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه 
داد: من به تعهد مداوم شــرکت کنندگان در حفظ و 
اهمیت کارایــی این برنامه برای همــه از جمله ارائه 
مزایای اقتصادی ملموس برای مردم ایران اشاره می 
کنم. همه کشورها را به حمایت از این برنامه تشویق 
کرده ام و بر این عقیده ام که مواردی که مســتقیما با 
این برنامه ارتباط ندارند باید بدون تعصب برای حفظ 
توافق و دستاوردهای آن مورد رسیدگی قرار گیرند.

گوترش همچنین با ابراز تاســف از خروج یکجانبه 

آمریکا از برجام، اعمال دوبــاره تحریم های ملی که 
طبق برجام لغو یا از آنها چشم  پوشی شده بود را مغایر 
با اهداف تعیین شــده در برجــام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
)۲۰۱۵( دانســت.وی تصریح کرد : ســایر اقدامات 
انجام شده توسط ایاالت متحده برای محدود کردن 
فعالیت های مجاز در چهارچوب این برنامه همچنین 
ممکن است مانع توانایی جمهوری اسالمی ایران و 
سایر کشورهای عضو در اجرای برخی از مفاد برجام 

و قطعنامه شود.

دهمین گزارش اجرای قطعنامه ۲۲۳۱؛ 

»گوترش« خواستار روابط تجاری کشورها با ایران شد

وزارت خارجه، اسامی مقامات اروپایی مرتبط با تحریم را به مجلس دهد
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیانیه ای، وزارت خارجه را موظف کرد تا فهرستی از اسامی مقامات اروپایی مرتبط با تحریم ها و همکاری 
با گروه های تروریستی را در اختیار مجلس قرار دهد.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای ضمن محکومیت قطعنامه 
پارلمان اروپا مبنی بر اعمال تحریم علیه مقامات جمهوری اسالمی ایران به ادعای نقض حقوق بشر، مداخله کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس در امور داخلی 
کشورمان و موضع ضد حقوق بشری دولت فرانسه در حمایت از یک مجرم را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است پارلمان اروپا که در مخالفت با اعدام و حمایت 
از مجرمان علیه امنیت ملی کشورمان، قطعنامه صادر می کند، همان نهادی است که در مقابل ترور ناجوانمردانه دانشمندان بی گناه ایران نفس بر نیاورده و بلکه 
بر عکس همیشه حامی، پشتیبان و پناهگاه تروریســت ها اعم از منافقین تا گروه های تجزیه طلب بوده و رهبران گروه های تروریستی را در محل این پارلمان 
میزبانی می کند.کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی ضمن محکومیت این اقدام پارلمان اروپا و کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس و دولت فرانسه، 
وزارت امور خارجه را موظف می کند با هدف اقدام متقابل، فهرست اسامی مقامات اروپایی که با اعمال تحریم های ظالمانه مرتکب جنایت ضدبشری علیه ملت 

ایران شده اند را جهت تهیه طرح اعمال تحریم همه جانبه، در اختیار مجلس شورای اسالمی قرار دهد.

چهره روز

وز عکس ر

جدال نمایندگان
درگیری نماینــدگان مجلس 
لیــا در جلســه   ســنای ایتا
رای گیــری برای یــک قانون 

امنیتی و مهاجرتی.

مذاکره روحانی با »قالیباف«
معاون رییس جمهور از اصالح مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا برای پرداخت کمک معیشــتی 
خبر داد.محمد نهاوندیان، در نشســت خبری با اشــاره بــه مذاکره اخیر روحانــی با محمدباقر 
قالیباف رییس مجلــس گفت:  در این 
مذاکره گفت و گوهایــی در زمینه طرح 
اخیر مجلس درباره کمک به خانوارهای 
نیازمند صورت گرفت.وی افزود:  بر این 
اســاس تفاهم عملیاتی حاصل شد تا 
اصالحی در مصوبه ستاد ملی مبارزه با 
کرونا  صورت دهیم. تعداد جمعیتی که 
این پرداخت کمکی را دریافت می کنند 
تا ۴۰ میلیــون نفر افزایــش پیدا کرد. 
پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه برای 
۴ ماه خواهد بود.معاون اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: گروه خاصی که تحت پوشش کمیته 
امداد هستند براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی ۱۲۰ هزار تومان را در ماه دریافت خواهند 

کرد که نخستین پرداخت هم به تازگی صورت گرفت.

یک ایرانی االصل از گزینه های »بایدن« در شورای امنیت ملی 
رسانه های آمریکایی، تریتا پارسی بنیانگذار شورای ملی ایرانیان آمریکا )نایاک( را به عنوان یکی 
از گزینه های جو بایدن، رییس جمهوری منتخب آمریکا بــرای نقش آفرینی در یکی از مناصب 
کلیدی شورای امنیت ملی کاخ ســفید معرفی کرده اند.گروه های مترقی خواه سیاست خارجی 
در حال فشار به بایدن هســتند تا یک فرد ایرانی االصل را به عنوان یکی از سمت های کلیدی در 
دولت انتخاب کند. یک  نشریه آمریکایی نوشت: در حالی که بایدن در حال تشکیل کابینه آینده 
خود است گروه های چپ گرای حزب دموکرات آمریکا در حال فشــار به وی هستند تا فهرستی 
از افراد را برای فعالیت در کاخ سفید اســتخدام کند. این فهرست شامل دست هایی در سیاست 
خارجی آمریکا می شــوند که به دنبال افزایش دیپلماسی بین آمریکا و ایران و کاهش همکاری 
بین آمریکا و اســراییل هســتند.در میان قابل توجه تریــن انتخاب های این گــروه ها از جمله 
موسسه تغییر تدریجی، موسسه کشور داری مسئوالنه کوئینســی و شورای ملی ایرانیان آمریکا 
تریتا پارسی است که توسط این گروه ها برای نظارت بر امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی کاخ 

سفید تایید شده است.

درخواست ایلهان عمر از  بایدن و ظریف
نمایند ایالت مینســوتای مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه ای گفت که سیاست »سیاست 
فشار حداکثری« دولت دونالد ترامپ علیه ایران »شکســت نمایانی« خورد.وی که در مصاحبه 
با پایگاه »Responsible Statecraft« صحبت می کرد، درباره سیاســت فشــار حداکثری 
دولت »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریــکا گفت: »به عنوان یک راهبرد، این یک شکســت 
نمایان بود. ایــن راهبرد نتوانســت هیچ کاری بــرای آوردن ایران بــه پای میــز مذاکره انجام 
دهد.در واقع ایران در حال حاضر ۱۲ برابر بیشــتر اورانیوم غنی شــده نســبت بــه محدوده ای 
که توافق مشــخص کرده،  دارد.«ایلهــان عمر در ادامه گفــت که راهبرد فشــار حداکثری باعث 
افزایش خصومت نســبت به آمریکا شــده و دســتیابی به توافقــی دیگر با ایران را مشــکل تر 
کرده اســت. ایلهان عمر گفت: »من رییس جمهــور منتخب آمریکا و »جــواد ظریف«رییس 
 مذاکره کننــده ایران درباره برجام را تشــویق می کنم کــه تمایل خود را برای تعامــل در این باره

 نشان دهند.«

کافه سیاست

نماینده پیشین مجلس:

  FATF امری مناسب
 برای چانه زنی نیست

یک نماینده پیشین مجلس گفت: معتقدم 
تصویب دو الیحــه CFT و پالرمو به تصمیم 
سیاسی کالن نیاز دارد نه لزوما اجماع درباره 
آنها در مجمع تشــخیص مصلحــت نظام.

حشمت ا... فالحت پیشه با اشاره به موافقت 
با تمدید بررسیFATF در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، با بیان اینکه درباره صحت و 
ســقم این نامه نظرات مختلفی منتشر شد، 
برخی می گویند دســتور تمدید بررسی داده 
شده است و برخی هم می گویند فقط در حد 
اینکه یک موضوع باشــد و مطرح شود و در 
دســتور کار مجمع نیست، گفت: به طور کلی 
معتقدم فضای سیاســی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در شرایط فعلی برای بررسی 
کنوانســیون های پالرمو و CFT مناســب 
نیست. این دو الیحه در همان زمان بررسی 
هم کم مشکل تر و بر سر آنها اختالفات کمتر 
بود اما مجمع در آنها هم متوقف شد. فالحت 
پیشــه تصریح کرد: واقعیت این اســت که 
بخشی از کشــورها از قرار گرفتن نام ایران و 
باقی ماندن آن در لیست سیاه FATF راضی 
هستند و آن را بهانه کردند که مطالبات شان 
به ایران را پرداخت نکنند. فالحت پیشــه در 
پاســخ به این پرســش که برخی معتقدند 
چنانچه بایدن بخواهد تحریم ها را بازگرداند 
خارج شدن FATF از دستورکار مجمع می 
تواند به ضرر کشور باشد و بهانه دست رقیب 
دهد، گفت: FATF یک امر مناســب برای 
چانه زنی نیســت. ایران ۵ گام برای کاهش 
تعهداتش برداشــته اســت که هر کدام می 
تواند بنیانی برای تقویت توان چانه زنی ایران 

به حساب بیاید.

و  شایعات  این  تمام  نگهبان  شورای  سخنگوی 
احتماالت مربوط به تغییرات گسترده در بودجه را رد 
کرد و صریحا اعالم کرد مجلس اجازه چنین کاری را 

ندارد

بین الملل
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معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان خبر داد:

اروپا؛ مشتری عسل اصفهان 
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: طی هشت ماهه ابتدایی امسال حدودا 

۱۵۴ تن عسل به ارزش ۷۷۲هزار دالر 
از استان اصفهان صادر کردیم و در سال 
۹۸، ۱۹۰ تــن بــه ارزش ۹۵۳ هزار دالر 
عسل صادر شد.محمد کشــتکار اظهار 
کرد: صنعت زنبورداری در کشور چالش 
ها و مشکالت زیادی پیشرو دارد، این 
در حالی اســت که  بالغ بر ۷۸هزار نفر 
زنبوردار و بیــش از هفت میلیون کلونی 
زنبور و تولید بیش از ۸۰هزار تن عســل 
در سال را داریم و این اعداد قابل توجه 

است.معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان  با بیان اینکه ایران دومین جایگاه تولید 
عسل در دنیا را دارد، تصریح کرد: عسل ایران از کیفیت باالیی برخوردار است و از لحاظ مرغوبیت 
جایگاه خاص و ویژه دارد؛ اما مقایسه میزان تولید و صادرات عسل متاسفانه ناچیز است.کشتکار 
ادامه داد: عمده کشورهایی که عسل اصفهان به آن صادر شده بیشتر شامل، عراق ،قطر، پاکستان، 

مالزی، عمان و آلمان هستند البته به کشورهای دیگری نیز عسل صادر می شود.

پرداخت مستمری به شاغالن فاقد بیمه آسیب دیده از کرونا 
عضو هیئت رییســه مجلس گفت: افراد شــاغل فاقد بیمه ای که شــغل آنها بر اثر شیوع بیماری 
کرونا آســیب دیده، از محــل درآمدهای حاصــل از هدفمنــدی یارانه ها مســتمری دریافت 
می کنند.حســینعلی حاجــی  ادامه داد: افراد شــاغل امــا فاقد بیمه ای که شــغل آنهــا بر اثر 
شــیوع بیماری کرونا دچار آســیب شــده از محل درآمدهای حاصــل از هدفمنــدی یارانه ها و 
از طریق صنــدوق بیمه تامیــن اجتماعی مســتمری دریافــت می کنند.وی افــزود: این افراد 
پــس از دریافت این مســتمری تحت پوشــش بیمــه ای تامیــن اجتماعی قــرار می گیرند و 
بــا پرداخت حق بیمه خــود از خدمــات درمانی و بازنشســتگی ایــن بیمه برخــوردار خواهند 
شــد.عضو هیئت رییســه مجلس اظهار داشــت: همه مردم ایــران طبق قانون اساســی باید 
 تحت پوشــش بیمه قرار بگیرند و ما از این مســئله و تحت پوشــش بیمه قرار گرفتن این افراد

 استقبال می کنیم.

تولید بیش از 15 کیلو خاویار در کاشان
مدیر امور شــیالت و آبزیان سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان از تولید حدود ۹تن انواع 
ماهیــان خاویاری در کاشــان خبر داد.مدیر امور شــیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان اصفهان با بیــان اینکه تا پایان ســال بیــش از ۱۵کیلو خاویــار عــالوه برتولید حدود 
۱۰۰۰کیلوگــرم گوشــت از این مزرعه آماده برداشــت اســت، افزود: اســتان اصفهــان یکی از 
اســتان های پیش رو در تولید خاویار اســت و از ســال ۱۳۹۰ پرورش ماهیان خاویاری در این 
استان آغاز شده است. عباســی با اشــاره به اینکه توســعه پرورش ماهیان خاویار در آب های 
داخلی از سیاســت های ســازمان شــیالت ایران اســت، از وجود پتانســیل های مناسب در 
این زمینــه در اســتان اصفهان خبــر داد. وی، میــزان تولید انــواع آبزیان خوراکی در اســتان 
اصفهــان را ده هزار و ۲۲۰ تــن بیان  کرد و افــزود: انواع گونه هــای مختلف ماهیــان خاویاری 
 در حال پرورش در اســتان اصفهان شــامل اســترلیاد، ســیبری، شــیپ، فیل ماهی و اوزون 

برون  است. 

 رییس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی اصفهان گفته تقاضا برای خرید میوه در شب یلدا نسبت به سال های گذشته زیاد نیست؛

یلدای کم رونق!

»گرانی« حــرف اول بازار شــب یلدای  مرضیه محب رسول
امسال اســت، هر چند افزایش مقطعی 
قیمت ها همیشه در روزها و مناسبت های خاص دیده می شود؛ اما 
امسال موج گرانی آنقدر ســهمگین و فراگیر است که عمال بسیاری از 
مردم عطای خرید های شب یلدا را به لقایش می بخشند. این مسئله 
اما شاید گرانی ها را چندان پر رنگ نکند؛ اما بازار تقلب و  ارزان فروشی 

های بی کیفیت را داغ کرده است. 
در حالی که  طی سال های گذشــته هیچگاه حرفی از ارزان فروشی 
و حراج نبوده؛ اما امسال کم شدن مشــتری برخی از اصناف را برای 
زدن چوب حراج به  کاالهایشان ترغیب کرده است. آجیل فروشان از 
جمله این صنف هستند؛ تبلیغات جسته و  گریخته حکایت از برگزاری 
حراج از ســوی برخی از مغازه ها دارد. آجیل های بــا کیفیت در بازار 
قیمت های نجومــی دارد؛ محصوالتی که اگر چه در کشــور تولید می 
شــود، اما پابه پای دالر و ارز افزایش قیمت داشته است. میوه هم از 
جمله اقالم دیگر پر طرفدار در شب یلداســت که قصه تکراری جوالن 
دالالن در آن شنیده می شود. عالوه بر دالالن رشد صادرات و افزایش 

هزینه های حمل و نقل هم از جمله دالیل دیگر گرانی میوه در شــب 
یلداست. اتفاق عجیب امسال اما کمبود میوه و تقاضا به طور همزمان 
در این بازار اســت. آنگونه که رییس اتحادیه صنف فروشندگان میوه 
و سبزی اصفهان گفته اســت تقاضا برای خرید میوه در آستانه شب 
یلدا نسبت به ســال های گذشــته زیاد نیســت و با توجه به شرایط 
 اقتصادی مــردم مجبور به خرید میوه برای گرامیداشــت این شــب

 باستانی هستند.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی اصفهان با بیان اینکه 
بسیاری از مردم برای شب یلدا یک یا دو کیلو میوه خریداری می کنند، 
تصریح کــرد: عرضه میوه در میــدان میوه و تره بــار اصفهان همچون 
سال های گذشــته مناســب نبوده و در صورتی که مردم قدرت خرید 

داشتند، قحطی می شد.
اســماعیلی اضافه کرد: به نظر نمی رســد بعد از عبور از موج افزایش 
تقاضا برای خرید میوه در آستانه شب یلدا، مردم برای خرید بسیاری 
از میوه ها همچون انار، نارگیل و هندوانه، اقدام کنند زیرا در حال حاضر 
بســیاری از مردم مجبور به خرید میوه برای پذیرایی از مهمانان خود 

در شب یلدا هستند.اتفاقی که اگر چه دست مردم را از خرید آن کوتاه 
کرده؛ اما جیب برخی دیگر از واســطه ها و فروشندگان را پر تر  کرده، 
در این میان مردم چشــم امیدشــان به تنظیم بازار از سوی  دولت و 
اصناف است. خبرهایی که هر ســال همین موقع ها شنیده می شود، 
ولی عملیاتی شــدن آن کمتر در ســطح شهر مشــهود است. امسال 
 مســئوالن اصناف وعده داده اند کــه جدی تر به تخلفات رســیدگی

 خواهند کرد. 
بر اســاس اعالم مدیر اصناف وبازرسی اســتان اصفهان ۱۸۰ بازرس 
اصناف اســتان در آســتانه شــب یلدا بر واحد های عرضه و آجیل و 
خشــکبار بازار این اســتان نظارت می کنند.مدیر اصناف وبازرســی 
اســتان اصفهان، وضعیت بازار را در عرضه میوه و آجیل و خشــکبار 
مطلوب دانست و گفت: درحال حاضر در بازار عرضه آجیل و خشکبار 
ومیوه شــب یلدا کمبودی نداریم.جــواد محمدی فشــارکی افزود: 
در صورت تخلف گران فروشــی در بــازار عرضه با متخلفــان برخورد 
 قانونی می شــود.وی به مــردم توصیه کــرد: تخلفات را به شــماره

 ۱۳ - ۳۲۳۵۲۰۱۲ گزارش دهند تا با متخفان برخورد قانونی شود.

وزیر صمت در ســفر به اصفهان با پیشــنهاد رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان مبنی بر اجرای مدل سیاست 
مردمی کردن اقتصاد مقاومتی با الگوی مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی و احیای مسئولیت های اجتماعی 
شــرکتی و نهادی )CSR( موافقت کرد. نخســتین 
حضور علیرضا رزم حســینی به عنوان وزیر صمت در 
اصفهان فرصت مغتنمی برای فعاالن اقتصادی بود تا 
با طرح دغدغه های خود در شرایط خاص اقتصادی 
کشور، از وزیر بخواهند تا با رفع چالش های موجود در 

حوزه های مختلف راه را برای حرکت رو به رشد اقتصاد 
استان تسهیل کند.یکی از پیشنهادات مطرح شده در 
این سفر، مدل سه گانه مدیریت مردم ساالرانه اقتصاد 
مقاومتی بود که از سوی رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
تشریح شد و مورد استقبال و موافقت وزیر صمت قرار 
گرفت.گلشیرازی، خواستار اجرای پایلوت این مدل در 
اصفهان شد و عنوان کرد: اگر تفویض اختیار به استان 
اصفهان، سازمان صمت و اتاق بازرگانی از دستاوردهای 
این سفر قرار گیرد، از این اعتماد می توان به عنوان یک 
مدل موفق در طول زمان یاد کرد.اشــاره رییس اتاق 
اصفهان به مدل اجرای سیاست مردمی کردن اقتصاد 
مقاومتی با الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 
و احیای مســئولیت های اجتماعی شرکتی و نهادی 

)CSR( است که در سه ضلع آن نمایندگان مجلس، 
کارگزاران حکومتی و سرمایه گذاران و کارآفرینان قرار 
می گیرند.این مدل بر آن است که با استناد به بندهای 
۱، ۲۰ و ۲۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام 
معظم رهبری، با احیای مســئولیت های اجتماعی، 
توســعه متوازن منطقه ای را با بهره گیری حداکثری 
از ظرفیت هــای بخش مردمی بــا کمک معین های 
اقتصادی فرهنگی رقم بزند.بــا توجه به موافقتی که 
از ســوی وزیر صمت با این پیشــنهاد صورت گرفت، 
اقدامات اجرایی برای آغاز این طرح در استان از سوی 
اتاق بازرگانی اصفهان آغاز شده و انتظار می رود در آینده 
ای نزدیک و پس از محقق شدن اهداف این مدل در 

اصفهان، در کل کشور اجرایی شود.

موافقت وزیر صمت با پیشنهاد رییس اتاق اصفهان؛

مدل مثلثی اقتصاد مقاومتی در اصفهان اجرا می شود

خبر روز

اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی   رییس 
اصفهان گفته است تقاضا برای خرید میوه در آستانه 
شب یلدا نسبت به سال های گذشته زیاد نیست و با 
توجه به شرایط اقتصادی مردم مجبور به خرید میوه 

برای گرامیداشت این شب باستانی هستند

خیز سامسونگ برای گرفتن جای »هواوی« در اروپا
اپراتورهای تلفن همراه اروپایی در حال بررســی سامســونگ الکترونیکس بــه عنوان جایگزین 
هواوی چین در تامین تجهیزات سیستم های ۵G هستند.پس از این که سامسونگ در سپتامبر 
قرارداد شش میلیارد دالری غیرمنتظره 
ای با غــول آمریکایی وریــزون منعقد 
کرد، اپراتورهای تلفن همراه تلفونیکای 
اسپانیا و اورانج فرانسه مذاکراتی با این 
شرکت کره جنوبی داشته اند.سخت افزار 
 ۴G هواوی تقریبا نیمی از شــبکه های
اروپا را تشکیل می دهد که بنیان شبکه 
های فوق سریع ۵G خواهد بود و نوکیا و 
اریکسون هم در این بازار به همراه هواوی 
حضور داشته اند. اما اپراتورهای اروپایی 
تحت فشار آمریکا برای حذف سیستم های ۵G هواوی از شبکه هایشان قرار گرفته اند. واشنگتن 
مدعی است این ریسک وجود دارد که هواوی برای دولت چین جاسوسی کند؛ اما این شرکت مکررا 
چنین اتهامی را رد کرده است.یک مشکل برای سامسونگ این است که اپراتورها نگرانند محصوالت 
این شرکت با شبکه های ۴G ساخت هواوی ســازگار نباشد و این مسئله به معنای صدها میلیون 

یورو هزینه برای تعویض قطعات به جای ارتقای آنها خواهد بود.

دولت ژاپن برای جبران کسری بودجه ۸0 تن طال فروخت
وزارت دارایی ژاپن تحت فشار افزایش بدهی عمومی و کاهش درآمدهای مالیاتی، ذخایر طالیی 
را که در ازای دالر از بانک مرکزی ژاپن دریافت کرده بود، فروخته و ۵۰۰ میلیارد ین به دســت آمده 
را صرف تقویت تحقیقات و توسعه در دانشــگاه ها خواهد کرد.ژاپن ۸۰ تن از ذخایر طالی خود را که 
از آنها برای ضرب ســکه اســتفاده می کرد به یک بخش دیگر از دولت فروخته تا بخشی از هزینه 
محرک های مالی خود را جهت مبــارزه با بحران کرونا تامین کند. وزارت دارایی ژاپن در شــرایطی 
که بدهی عمومی به دو برابر اندازه اقتصاد آن رســیده و درآمدهای مالیاتی به خاطر رکود ناشی از 
همه گیری ویروس کرونا کاهش یافته، تحت فشار شــدیدی برای یافتن درآمدهای غیر مالیاتی 
جهت پوشــش هزینه های فزاینده مبارزه با این بحران قــرار دارد. وزارت دارایــی ژاپن معموال از 
ذخایری که با عنوان حســاب های خاص کنار گذاشته و همچنین ســودی که بانک مرکزی ژاپن 
و ســایر آژانس های مالی آن پس از بســتن دفاتر ســاالنه خود به خزانه دولت بــاز می گردانند، 
 اســتفاده می کند. ولی این بار اقدامات بی ســابقه ای را در پیش گرفته که شــامل بانک مرکزی

 هم می شود.

بودجه عربستان بر اساس نفت 4۸ دالری بسته شده است
تحلیلگران می گویند بودجه ۸۴۹ میلیارد ریالی )۲۲۶ میلیارد دالر( عربســتان برای سال ۲۰۲۱ بر 
اساس نفت بشکه ای ۴۸ دالر بسته شده اســت. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نفت عربستان گفت 
به رغم اختالف نظرهای موجود در مورد همه گیری ویروس کرونــا، ائتالف اوپک پالس همچنان 
بازار نفت را مدیریت خواهد کرد. وی در اجالسی در مورد بودجه عربستان در ۲۰۲۱ گفت:»ما در مورد 
بازارهای متعادل صحبت می کنیم. بازارهایی که از سرمایه گذاری و توسعه حمایت می کنند«.اوپک 
و متحدانش به رهبری روســیه در ۲۰۲۰ اختالف نظرهای خود را در مورد نحوه تقابل با همه گیری 
ویروس کرونا در نشست های مختلف بر سر سهمیه های تولید آشکار کردند. عبدالعزیز بن سلمان 
گفت در شرایطی که همه گیری ویروس کرونا در کشورهای غربی افزایش یافته، اولویت عربستان 

همچنان کاهش عرضه نفت است.

کافه اقتصاد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:اخبار

اصفهان؛ چهارمین استان در تولید زعفران کشور
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: متوسط عملکرد زعفران در استان ۶ کیلوگرم در هکتار است که بسیار باالتر از میانگین کشور است 
و استان اصفهان حائز رتبه چهارم کشور در محصول زعفران بعد از استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است.اصغر رستمی اظهار کرد: سطح زیرکشت زعفران  در 
استان اصفهان معادل یک هزار و ۴۶۲ هکتار است که منجر به تولید بیش از هشت هزار و ۸۰۰ کیلوگرم در سطح استان شده این سطح نسبت به سال گذشته ۱۸۲ هکتار 
افزایش داشته که بیانگر رشد ۱۴ درصدی است.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد: متوسط عملکرد زعفران در استان ۶ 
کیلوگرم در هکتار است که بسیار باالتر از میانگین کشور است؛ استان اصفهان حائز رتبه چهارم کشور در محصول زعفران بعد از استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی 
است.وی بیان کرد: ایران با ۱۱۱ هزار و ۶۴۰  هکتار سطح زیرکشت و تولید ۴۰۴ تن زعفران حدود ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را به خود اختصاص داده است.رستمی ادامه 
داد: مدیریت امور باغبانی سازمان، در راستای حمایت از توسعه کشت زعفران اقدام به برگزاری کالس ها، کارگاه ها و بازدیدهای علمی و آموزشی و معرفی جهت تامین 
پیاز مورد نیاز و هم چنین معرفی و پرداخت تسهیالت کم بهره و یارانه کرده است.اصغر رستمی اذعان کرد: در راستای تامین پیاز سالم و استاندارد زعفران در استان، تفاهم 
نامه مشترکی به منظور احداث مزرعه مادری با دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و مشارکت دانشگاه آزاد قائنات امضا شده است.

رونمایی از محصول 
جدید ایران خودرو

مراســم رونمایی از جدیدترین 
محصول ایران خودرو با حضور 
وزیر صمت برگزار شــد.تارا نام 
جدیــد محصــول ایران خودرو 
است که قرار است وارد بازار شود. 
اولیــن برآوردها این اســت که 
قیمت این خودرو فول اتوماتیک 

۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان باشد.

وز عکس ر

عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس:

افزایش پلکانی تعرفه های 
انرژی متناسب با درآمد 

مردم باشد
یک عضو سابق کمیســیون انرژی مجلس 
گفت: افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های برق، 
آب و گاز معقول اســت، ولی باید متناسب 
با نرخ تــورم و افزایــش درآمدهای مردم 
هم باشــد.علی بختیار در خصوص اجرای 
افزایش پلکانی تعرفه هــای برق، آب و گاز 
که در مجلس در حال پیگیری است، اظهار 
کرد: در خصوص تعرفه های برق، آب، گاز و 
نرخ حامل های انرژی، چند سیاست موفق 
و چند سیاســت ناموفق در ۴۰ سال گذشته 
اتخاذ شده اســت.  سیاســت های موفق 
سیاست هایی بوده اند که تاثیر آن در اقتصاد 
کالن کشور لمس شده و تورم را کاهش داده 
است، همچنین سیاســت هایی در بودجه 
اتخاذ شده که افزایش  چشمگیری در نرخ 

تورم و کاالهای اساسی داشته باشیم.
وی افزود: در ســال های برنامه دوم توسعه 
کشور نرخ تعرفه های برق، آب و گاز ساالنه 
۲۰ درصد افزایــش پیدا کرد و مســیری را 
طی  کرده که این گپ و شــکاف بین قیمت 
 تمام شــده و فــروش را تــا حــد زیادی 
کامل می کرد. بعد از آن در سال های برنامه 
سوم توسعه سالی ۱۰ درصد افزایش قیمت 
پیش بینی شده است. البته مجلس هفتم 
طرح تثبیــت قیمت ها را داد کــه همین ۱۰ 

درصد افزایش را هم ممانعت کردند.
بختیار گفــت: بنابراین آنچــه مانع از گپ و 
شــکاف عمیق قیمت ها می شود این است 
که به ســمت افزایش تدریجی تعرفه های 
برق و ... پیش برویم. این افزایش تدریجی 
باید متناســب با نرخ تورم باشــد تا شکاف 
قیمت ها بیشتر نشود. وی افزود: امروز نرخ 
تورم، متناســب با افزایش حقــوق کارکنان 
دولت و بازنشســتگان نیســت و به دلیل 
اینکه نرخ دالر افزایش بی رویه داشته است 
قیمت کاالهای اساســی تا ۵ برابر افزایش 

یافته است. 
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بام ایران، شهر ملی نمد؛

رونق اشتغال با حمایت از صنایع دستی
چهارمحال و بختیاری یکی از مهم ترین مراکز دامپروری کشور به شمار 
می رود و پشم گوسفند که ماده اولیه نمد است به وفور در این استان تولید 
می شود.در گذشته به علت اســتفاده مردم از نمد، شغل نمد مالی یکی 
از مهم ترین شغل ها در اســتان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود و 
بسیاری از مردم شهرستان های بروجن و شهرکرد با شغل نمد مالی امرار 
معاش می کردند.طی دهه های پس از انقالب گرایش مردم به استفاده 
از محصوالت نمدی در سطح کشور کاهش یافت و شغل نمدمالی و تولید 
محصوالت نمدی نیز رونق گذشته را نداشت و کمتر کسی به سمت این 
شغل می رفت.طی سال های اخیر و وارد شدن کار آفرینان جدید در بخش 
صنایع دستی این استان شاهد رونق دوباره تولید محصوالت نمدی در 
استان چهارمحال و بختیاری هستیم. هم اکنون این استان بار دیگر در 
مسیر توسعه بخش صنایع دســتی به ویژه در بخش تولید محصوالت 
نمدی قرار گرفته است.بهره گیری از فناوری و ساخت های دستگاه های 
نمد مالی و طرح هــای خالقانه، محصوالت جدیــد در این بخش تولید 

شده که مورد توجه عالقه مندان بخش صنایع دستی قرار گرفته است.

مسئولین به قول هایشان عمل کنند
محمدی، یکی از فعاالن تولید محصوالت نمد  مــی گوید: از بچگی نمد 
مالی را در کنار پدرم یاد گرفتم و عالقه خیلی زیــادی به این هنر صنایع 
دســتی دارم.وی ادامه می دهد:  نمد مالی به واسطه وجود دام فراوان 
و تولید پشــم زیاد به عنوان ماده اولیه این هنر دستی قدمت دیرینه و 
طوالنی در استان چهارمحال و بختیاری دارد.این هنر بسیار زیبا در کنار 
لذت ها سختی های خاص خودش را نیز دارد.محمدی ادامه می دهد: 
هنر نمدمالی از دیرباز دراین استان مورد توجه هنرمندان صنایع دستی 
قرار گرفته است که اگر مسئولین این هنر را حمایت کنند قطعا می تواند 
اشتغال زایی زیادی را نیز به همراه داشته باشــد.وی عنوان می کند: از 
نمد می توان محصوالت زیادی را تولید و وارد بازار کرد که خوشــبختانه 
طرفداران بسیار زیادی دارد.مسئولین همیشه صحبت از وعده وعیدهایی 
برای حمایت از ما ارائه می دهند؛ اما امیدوارم این حرف ها در حد شعار 

نباشد و قول خودشان عمل کنند.

لزوم معرفی شهرکرد با نماد نمد در کشور
مهرداد جوادی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به تبدیل چهارمحال و بختیاری به عنوان 
قطب تولید نمد، اظهار کرد: الزم و ضروری اســت که شهرکرد با نماد نمد 
معرفی شود. وی توجه به کوی نمدماالن شهرکرد را مهم عنوان داشت و 

خاطرنشان کرد: از این موضوع در سال های اخیر غفلت شده است و به 
دلیل چرخه اقتصادی ضعیف جوانان از ادامه فعالیت شان در این عرصه 
خودداری می کنند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری، پیوســتن لکه های فرهنگی شهرکرد در محالت 
هدف براساس طرح جامع و تفضیلی شــهرداری را برای رونق نمدمالی 
تاثیرگذار دانست و بیان داشت: بهره گیری از طرح بازآفرینی شهری برای 
تسریع در روند احیای این مهم، بسیار موثر است.وی با اشاره به راه اندازی 
گذر صنایع دستی شهرکرد از میدان فردوسی تا میدان ابوعلی سینا این 
شــهر تاکید کرد: در این گذر می توان تولیــدات هنرصنعت های مختلف 
اســتان را عرضه کرد و در این راســتا تقویت کارگاه های کوی نمدماالن 

شهرکرد مهم و ضروری است.

اشتغال 500 نفر در کارگاه های نمدمالی چهارمحال و بختیاری
مهرداد رییسی، معاون صنایع دســتی و هنرهای سنتی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری  با اشاره به 
فعالیت کارگاه های تولیدکننده نمد در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
کارگاه های نمدمالی فعال در این استان زمینه اشتغال 500 نفر را فراهم 
آورده اند. وی ادامه داد: امروزه باتوجه به روش های نوین تولید نمد و به 

دلیل وجود نوآوری در این زمینه بیش از 40 نوع محصول نمدی تولید و 
در بازار عرضه می شود. رییسی با اشاره به اینکه ایجاد نوآوری و خالقیت 
در تولید محصوالت صنایع دستی مورد تاکید مسئوالن میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری است، افزود: مسئوالن 
این اداره به دنبال صنعتی شــدن 100 درصدی صنایع دســتی نیستند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در انتها گفت: ارتقای آموزش، 
افزایش تولید، بهبود بازاریابی و برندســازی تولیدات صنایع دستی از 
دیگر برنامه های در دســت اقدام این اداره کل اســت.نمد، نوعی بافته 
سنتی است که با پشم تولید می شود،  برای تهیه نمد، عمل بافتن انجام 
نمی شــود، بلکه با ایجاد فشــار،  رطوبت و حرارت، الیاف پشمی درهم 
کوبیده می شود که دو خاصیت جعدیابی و پوسته ای شدن پشم امکان 
تولید نمد را فراهم می کنند.نمد را به دلیل سهولت در فراهم آوردن ابزار و 
مواد موردنیاز، به ویژه برای دامداران، از قدیمی ترین دست ساخته های 
بشــری قلمداد می کنند که با آن دو نیاز عمده تامین زیرانداز و پوشش 
رفع می شد، پشمی که برای تولید نمد به کار می رود پشم بهاره گوسفند 
با الیاف بلند است، از صابون و زرده تخم مرغ نیز برای بهتر شدن کیفیت 

کار استفاده می کنند.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: 
مواد نفتی با اولین بارش وارد منابع سطحی و زیر 
زمینی در منطقه سرخون شهرستان اردل می شود، 
اما آلودگی هوای ناشی از حریق در منطقه میانکوه 

پس از بارش تا حد زیادی رفع شد.
شهرام احمدی با اشــاره به حادثه شکستگی لوله 
نفت انتقال نفت مارون در منطقه میانکوه شهرستان 
اردل، اظهار کرد: تالش های بسیاری برای جلوگیری 
از ورود نفت به منابع آب ســطحی، زیــر زمینی و 
خاک صــورت گرفت، امــا باوجود ایــن تالش ها 
بخشــی از این آلودگی وارد منابع آبــی و خاک در 
منطقه شــد.مدیرکل محیط زیســت چهارمحال و 

بختیاری گفت: از ســاعات اولیه نفت جاری شده 
توســط مکنده ها جمع آوری و به تلمبه خانه منتقل 
شد، همچنین مسیر رودخانه فصلی گندمکار نیز تا 
حدودی الیروبی شد، اما مواد نفتی با اولین بارش 
وارد منابع سطحی و زیر زمینی می شود.وی با بیان 
اینکه جابه جایی خاک آلوده به نفت در این منطقه 
در حال انجام است، عنوان کرد: تا قبل از آغاز بارندگی 
چند روز گذشــته حجمی از خاک آلــوده از منطقه 
جابه جا شد، اما نفت به الیه های زیرین نفوذ کرده 
اســت و امکان جابه جایی تمام خاک های آلوده 
وجود ندارد.احمدی تاکید کرد: تیم های کارشناسی 
محیط زیست از ساعات اولیه در منطقه میانکوه برای 

برآورد میزان خسارت وارده به محیط زیست حضور 
داشتند، شــرکت خطوط لوله نفت نیز باید از لحاظ 
علمی بررسی کند که نشت نفت تا چه شعاعی منطقه 
را آلوده کرده است.مدیرکل محیط زیست چهارمحال 
و بختیاری در پایان یادآور شد: ترکیبات نفت بسیار 
پیچیده است، زمانی که با خاک و منابع آبی ترکیب 
شود، رفع کامل آلودگی به راحتی قابل انجام نیست 

و کار بسیار پیچیده ای است. 

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری:

آلودگی نفتی سرخون وارد خاک و منابع آبی شد

معاون امور فرهنگی کمیته امداد  چهارمحال و بختیاری خبرداد: 
اختصاص 120 دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند استان 

معاون امور فرهنگی کمیته امداد اســتان چهارمحــال و بختیاری اظهار  کــرد: آموزش مجازی و 
غیرحضوری نیازمند تجهیزات الکترونیکی است که متاسفانه تعدادی از دانش آموزان و دانشجویان 
نیازمند استان فاقد این تجهیزات هستند. فروزان لطفی پور افزود: براساس نیازسنجی های انجام 
شــده 1۲0 دانش آموز نیازمند فاقد این تجهیزات الکترونیکی تحت حمایت کمیته امداد استان با 
مشارکت مدارس شناسایی و به این نهاد معرفی شده اند.معاون امور فرهنگی كمیته امداد استان 
ادامه داد: این تبلت ها با اولویت دانش آموزان پشــت کنکور فاقد هرگونــه تجهیزات الکترونیکی، 
دانش آموزانی که عضو شبکه شاد نیستند و دسترســی به هیچگونه ابزار آموزش آنالین را ندارند و 
خانواده های دارای دو دانش آموز و بیشتر که فاقد هرگونه تجهیزات آموزش مجازی هستند، توزیع 
شده است.لطفی پور با اشاره به تامین تجهیزات الکترونیکی برای سایر دانش آموزان و دانشجویان 
نیازمند گفت: خیران و نیکوکاران می توانند در راســتای کمک به تحصیــل آنالین دانش آموزان و 
دانشجویان و تامین تجهیزات الزم، کمک های خود را از طریق ادارات کمیته امداد در سراسر استان 

و مراکز نیکوکاری به دست نیازمندان برسانند.

 اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی در اماکن
 زیر ذره بین ناظران سالمت

معاون جوانان جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به تعداد کانون های جمعیت هالل احمر 
استان گفت: ۲۸ کانون دانشجویی، ۲0 کانون جوانان، 1۷0 کانون دانش آموزی، ۶ کانون طالب و ۷۹ کانون 
غنچه های هالل در استان فعال است.حمیدرضا عرب با بیان اینکه طرح  هایی برای افزایش داوطلبان 
اجرا می شود، اظهار داشــت: گروه  های مختلفی از طریق فضای مجازی تشــکیل شده و با جوانان در 
ارتباط هستند و آموزش های الزم را در خصوص فعالیت های بشردوستانه، عام المنفعه و سالمت محور 
ارائه می دهند.وی با اشاره به اینکه جوانان در طرح های مختلف حضور دارند، عنوان کرد: در طرح آمران 
سالمت اعضای جمعیت توصیه های بهداشــتی و رعایت پروتکل ها را به آحاد مردم جامعه آموزش و 
تذکر می دهند.عرب ادامه داد: هم اکنون طرح ناظران سالمت توسط هالل احمر به عنوان یکی از اعضای 
کمیته نظارت بر انجام صحیح پروتکل های بهداشتی انجام می شــود که در این طرح نظارت بر انجام 
صحیح پروتکل های بهداشتی در اماکن و ادارات و کارخانه ها و فروشگاه ها انجام می شود .معاون جوانان 
جمعیت هالل احمر استان با بیان اینکه این طرح با مشارکت مرکز بهداشت انجام می شود، گفت: ناظران 
سالمت فرم های الزم را اخذ کرده و پس از مراجعه به اماکن مختلف اقدام به پرکردن فرم های مربوط 

بهداشتی می کنند و در پایان به مراکز بهداشتی تحویل می دهند.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

دستگیری قاتل متواری در کوهرنگ
فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری  اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع دست جمعی 
منجربه قتل در شهر چلگرد، ماموران پلیس آگاهی استان و شهرستان کوهرنگ برای شناسایی و 
دستگیری عاملین جنایت وارد عمل شدند.ســردار منوچهر امان اللهی  بیان داشت: ماموران پس 
از حضور در محل، جسد مردی را مشاهده کردند که با ضربات شــیء برنده مورد حمله واقع شده 
و به قتل رسیده بود.فرمانده نیروی انتظامی اســتان افزود: ماموران مجرب پلیس آگاهی پس از 
انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند قاتل و چهار نفر هم دست وی را شناسایی و در مرحله 
اول همدستان قاتل را دستگیر کنند.امان اللهی افزود: قاتل که برای فرار از قانون از محل متواری و 
مخفی شده بود، پس از هماهنگی قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و در 

بازجویی تخصصی و در مواجهه با ادله موجود به بزه انتسابی اعتراف کرد.

بام ایرانخبر خوان

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان:

۷0 درصد اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری ترسیم قطعات شد
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح سیستم یکپارچه ســازی اطالعات کشاورزی )سیاک( با هدف 
تحقق دولت الکترونیک، گفت: ۷0 درصد اراضی کشاورزی استان ترسیم قطعات شده است.سیروس بیک بکان با اشاره به اینکه اجرای طرح سیاک در راستای  
برنامه ریزی صحیح، مدون و هوشمند در بخش کشاورزی در دست اجراست، افزود: این طرح همزمان با سراســر کشور از ۲ ماه پیش در استان نیز آغاز شد و 
آموزش کارشناسان پهنه در سطح مراکز خدمات و دهستان ها با توجه به شرایط شیوع کرونا به صورت مجازی انجام شده است.وی اظهار داشت: تاکنون در بیش 
از 10۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان عملیات ترسیم قطعات با تعداد 111هزار و۷50 قطعه انجام شده است و از سوی دیگر در چند سال گذشته نیز ۷4هزار 
و ۶۳0 هکتار از اراضی کشاورزی استان نیز توسط مدیریت امور اراضی استان کاداستر شده که در مجموع افزون بر 1۷۶ هزار هکتار از اراضی استان عملیات ترسیم 
قطعات انجام شده است.به گفته وی، تاکنون اطالعات و آمار اراضی کشاورزی بر اساس اظهارات کشاورزان، تجربیات میدانی کارشناسان پهنه ها، آمارگیری های 
سرشماری عمومی کشاورزی در دوره ها 10 ساله و یا به استناد به مدارک، اسناد رسمی و غیررســمی ثبت و ضبط می شد که با راه اندازی و فعال شدن سیستم 
یکپارچه اطالعات کشاورزی)سیاک(، اطالعات و آمار دقیق تر و قابل اطمینان تری از بخش کشاورزی شامل عکس های هوایی، آمایش سرزمین و سایر اطالعات 
بخش کشاورزی به صورت هوشمند قابل دسترس برنامه ریزان بخش کشاورزی قرار گرفته است، تا به راحتی نسبت به برنامه ریزی اصالح الگوی کشت، تامین 

آب، نهادهای مورد نیاز، بازاریابی محصوالت،  صادرات و واردات اقدام کنند.

مفاد آراء
9/115 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئين نامه قانــون تعين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراي شــماره هاي ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمي مالکيت مشــاعي و اسناد عادي تسليمي 
تصرفات مفروزي و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند . بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
 مقررات اســناد مالکيت صادر خواهد شد . صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نيست . 
پرونــده   کالســه    139960302018001101 شــماره   راي  بــر  برا
1397114402018000098 آقاي حسن طحاني  فرزند علي  بشماره شناسنامه 579 
صادره از اصفهان  نسبت به ششــدانگ يک باب کارگاه به مساحت  5270  متر مربع 
احداثي بر روي قســمتي از پالک 315 اصلي واقع در جاده حبيب آباد  بخش 16 ثبت 

اصفهان خريداري بطور مع الواسطه از آقاي علي محقق دولت آبادي  
تاريخ انتشار نوبت اول :  1399/9/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/9/30

م الف : 1054665  ابراهيم غفاري رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
 مفاد آراء

9/116 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئين نامه قانــون تعين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراي شــماره هاي ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمي مالکيت مشــاعي و اسناد عادي تسليمي 
تصرفات مفروزي و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند . بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
 مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شد . صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به

 دادگاه نيست . 
پرونــده  کالســه    139960302018001066 شــماره   راي  بــر  1-برا
1399114402018000011 خانم الهام هژبري    فرزند محمد   بشــماره شناســنامه 
3080   صادره از اصفهان  نسبت به ششــدانگ يک باب کارگاه    به مساحت  187/02 
متر مربع احداثي بر روي قسمتي از پالک 320  اصلي واقع در منطقه صنعتي دولت آباد  

بخش 16 ثبت اصفهان  در ازاي مالکيت مشاعي اوليه
پرونــده  کالســه   139960302018001069 شــماره   راي  بــر  2-برا
1399114402018000010 آقاي علي خرمي پور  فرزند حسن  بشماره شناسنامه 31 
صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ يک باب کارگاه    به مساحت  185/70 متر مربع 
احداثي بر روي قســمتي از پالک 320  اصلي واقع در منطقه صنعتي دولت آباد  بخش 

16 ثبت اصفهان  در ازاي مالکيت مشاعي اوليه
تاريخ انتشار نوبت اول :  1399/9/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/9/30

م الف : 1054675  ابراهيم غفاري رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
افراز

9/18 شــماره: 993007889-99/9/25 نظر به اينکه آقای يوســف محمدی فرزند 
سياوش بموجب درخواست وارده به شماره 99/09/17-139921702023007889 
تقاضای افراز ســهم خود به مقدار 57 حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ مفروز 
العماره پالک ثبتی 3702- اصلی واقع در بخش دو ثبت اصفهان را به طرفيت ســاير 
مالکين مشاعی نموده و اظهار داشته به آقای رضا سازور فرزند عبدالکريم و خانم مريم 
بيگم مظلوم الذاکرين فرزند ســيد محمد دو نفر از مالکين مشاعی دسترسی نداشته و 

آدرس دقيقی از وی وجود نداشته و مجهول المکان اعالم گرديده لذا مراتب به استناد 
ماده 3 آيين نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع به نامبرده فوق و کســانی که به 
نحوی در پالک مذکور ذيحق و ذينفع می باشــند ابالغ می گردد تا راس ســاعت 9 
صبح روز شنبه 99/10/20 که جهت معاينه محل و تنظيم صورت مجلس تعيين وقت 
ميگردد در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند بديهی است عدم حضور مالکين مانع 
از رســيدگی نخواهد بود. م الف: 1062913 ابوالفضل ريحانی رييس منطقه ثبت 

اسناد و امالک مرکزی اصفهان
تبصره یک ذیل ماده 105 

9/17 شــماره نامه: 139985602024009363 -1399/09/23 نظر به درخواســت 
آقای پرويز غفاری گوشــه و خانم منظر غفاری گوشــه مالکين بالســويه ششدانگ 
پالک ثبتی 4483/3028 به استثناء بهای ثمينه اعيانی آن مجزی شده از 4483/105 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان مبنی بر حذف اســتثناء بهای ثمنيه اعيانی از اســناد 
مالکيت خود که طبق ســوابق موجــود در پرونده بهــای ثمنيه اعيانــی آن موضوع 

پالک ثبتی 4483/105 متعلق به خانم کوکب ســلطان می باشــد اعالم می دارد در 
اجــرای تبصره يک مــاده 105 اصالحی آئين نامــه قانون ثبت بهــای ثمنيه اعيانی 
مذکور توسط کارشــناس رســمی دادگســتری اصفهان به ميزان 12361250 ريال 
برآورد و اعالم شــده و متقاضيان مبلغ مذکــور را طی فيش شــماره )کد رهگيری( 
139909180171013091 مورخ 1399/09/18 به حســاب ســپرده ســازمان ثبت 
اســناد و امالک واريز و اعالم نمــوده اند به مالکيــن بهای ثمنيه اعيانی دسترســی 
ندارند لذا مراتــب فقط يک بــار در روزنامه کثيراالنتشــار آگهی می شــود تا ذينفع 
جهت دريافت بهاء به منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهــان مراجعه نمايد و در 
صورتی که مدعی تضييع حقی می باشــند ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشــار آگهی 
گواهی طرح دعوی را از دادگاه صالحه دريافت و به اين اداره تســليم نمايد در غير اين 
 صورت وفق مقررات اســتثناء بهای ثمنيه اعيانی از اســناد مالکيت حذف خواهد شد. 
 م الــف: 1062928 اعظــم قويــدل رئيــس منطقه ثبــت اســناد و امالک 

جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت کاریزان ارتباط پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 44722 

و شناسه ملی 10260626440 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/08/04 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : - آقــای ابراهیم امامی 
میبدی به شماره ملی 1270879162 ، آقای مهدی عمرانی به شماره 
ملــی 1292926236 و خانم فرزانه رمضانی مهیاری به شــماره ملی 
1270950525 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - آقای اکبر قاسمی به شــماره ملی 1284166201 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای مجید شهیدی نیا به شماره ملی 1283842963 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1062959(

آگهی تغییرات شــرکت کاریزان ارتباط پارســیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 44722  

و شناسه ملی 10260626440
 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/08/05 آقای 
ابراهیم امامی میبدی به شــماره ملــی 1270879162 بعنوان 
مدیرعامل ، آقای مهدی عمرانی به شماره ملی 1292926236 
بعنوان رییس هیئت مدیره ، خانم فرزانه رمضانی مهیاری به شماره 
ملی 1270950525 بعنوان نائب رییس هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل 
یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1062957(
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اهدای 3هزار پالسما در مراکز انتقال خون اصفهان
 رییس سازمان انتقال خون استان اصفهان از اهدای 3 هزار پالسما در مراکز انتقال خون استان 
اصفهان خبرداد.محمد جعفری اظهارداشت: خوشبختانه با مراجعات مطلوب شهروندان اصفهانی 

جهت اهــدای خون و پالســمای مورد 
نیاز خود ذخیره بانک پالســمای  این 
سازمان در حال تکمیل شدن است.وی 
افزود: از ماه گذشته تاکنون روزانه 300 
الی 400 نفر برای اهدای پالسمای خون 
خود اقدام کرده انــد که مجموعا 3هزار 
پالسما تاکنون اهدا شده است.رییس 
ســازمان انتقال خون اســتان اصفهان 
تاکیــد کرد: گــزارش ها حاکی اســت 
که ارائه این پالســما ها به مراکز تحت 

مراقبت بیماران کرونایی استان اصفهان در کاهش 30 درصدی مرگ و میر موثر واقع شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان کرد:

16 شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: در حال حاضر ۱۶ شهرســتان استان اصفهان 
در وضعیت نارنجی کرونا و هشت شــهر در وضعیت زرد قرار دارند.آرش نجیمی با اشاره به رنگ 
بندی شهرهای اســتان اصفهان در زمینه شــیوع ویروس کرونا اظهار داشــت: خوشبختانه در 
 حال حاضر هیچ یک از شــهرهای استان در وضعیت قرمز نیســت و این به معنای عادی شرایط

 نیز نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هشت شهر اســتان اصفهان در وضعیت زرد کرونا به سر می برند، 
اضافه کرد: برخوار، بویین میاندشــت، چادگان، خور و بیابانک، دهاقان، فریدون شهر، مبارکه و 
نجف آباد در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 
۱۶ شهرستان اســتان اصفهان نیز در  وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند، ادامه داد: بر این اساس 
در حال حاضر شهرهای آران و بیدگل، اردستان، اصفهان، تیران، خمینی شهر، خوانسار، سمیرم، 
شاهین شهر، شهرضا، فریدن، فالورجان، کاشان، گلپایگان، لنجان، نایین و نطنز وضعیت نارنجی 

کرونا را دارند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان اعالم کرد:

78 مدرسه بدون پوشش اینترنت
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان اصفهان گفت: کل مشــترکان اینترنت در ســطح 
اســتان ۶ میلیون و 730 اســت که ثابت 8۱3 هزار و 244 نفر و ســیار 5 میلیــون و ۱87 هزار و 
48۶ نفر شامل می شــود.جعفر مطلب زاده در خصوص ضریب نفوذ اینترنت در استان اصفهان 
اظهار کــرد: ظرفیت نفوذ اینترنت پهن باند در اســتان اصفهان ۱۱2.3۱ درصد اســت که شــامل 
۱5.22 درصد اینترنت ثابت و 97.09 درصد ســیار می شــود.وی در خصــوص اتصال مدارس 
روستایی اســتان به اینترنت خاطر نشان کرد: یک هزار و 400 مدرسه روســتایی فعال استان را 
به شبکه هوشــمند ســازی اینترنتadsl  و اپراتورهای همراه اول، ایرانســل و های وب متصل 
کردیم.مطلب زاده تصریح کرد: 78 مدرســه در نقاط کور  در سطح اســتان داشتیم که هیچ گونه 
سیگنالی نداشتند تا بتوانیم از اینترنت اســتفاده کنیم و پیگیر هستیم که یک سیگنال اینترنتی 
 به این مدارس برســانیم؛ 935 روســتای باالی 20 خانوار داریم که جز ۱23 روســتا همه دارای 

اینترنت هستند.

 بنا بر  گزارشات، بیش از نیمی از  مراکز درمان اعتیاد بدون دریافت مجوز و خودسرانه فعالیت دارند؛

درِد نشت دارو!

رشــد قارچ گونه مراکز درمان اعتیاد در استان اصفهان بیانگر افزایش 
بی رویه مراجعه کنندگان به این مراکز است، چنانچه برای چند ثانیه 
از روی پل های هوایی در خیابان های اصلی اصفهان عبور کنید حداقل 
با سه مرکز درمان اعتیاد در آن حوالی آشــنا خواهید شد که البته به 
جرات می توان گفت بیش از نیمی از این مراکز بدون دریافت مجوز و 

خودسرانه فعالیت دارند.
در این ارتباط معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان 
اینکه اعتقــاد دارم می توان تحول جدی در مراکز تــرک اعتیاد ایجاد 
کرد، می گوید: در آغاز فعالیتم به عنوان معاون درمان دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان تعداد این مراکز را از 430 مرکز به 370 مرکز کاهش 
داده ام.بهروز کلیدری با بیان اینکه خطاهای زیادی را در مراکز درمان 
اعتیاد داریم، اظهار می کند: از مهم ترین این خطاها نشت دارو است، 
این امر از سویی به مراکزی که ســالم کار می کنند آسیب می زند و از 
سوی دیگر داروفروشــی را و به عبارتی توزیع رسمی مواد مخدر را در 
جامعه رقم می زند.وی می افزاید: در اســتان اصفهان وضعیت نشت 
دارو از مراکز درمان اعتیاد کمتر از دیگر استان هاست، در حالی که در 
برخی از استان ها این امر معضلی بســیار جدی است.معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه همه توان و پیگیری های 

ما مبنی بر جدا کردن حوزه تشخیص از حوزه توزیع دارو است، اضافه 
می کند: در این خصوص مقاومت های زیادی را در ســطح اســتان و 
کشور شاهد هستیم.کسانی که گردانندگان این موسسات هستند در 
خصوص تفکیک بخش تشخیص و توزیع دارو مقاومت می کنند، نگاه 
ما این است که پزشــکانی که در مراکز ترک اعتیاد فعالیت دارند نوع 
اعتیاد را تشخیص دهند و افراد دارو را از داروخانه تامین کنند.معاون 
درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه درمان قطعی 
معتادان بســته به نوع مواد مخدری که مصرف می کند، بسیار سخت 
است، تصریح می کند: در واقع باید توجه داشت که در صورت فعالیت 
ســالم و اصولی مراکز درمان اعتیاد می توان رونــد درمان معتادان را 

مدیریت کرد.
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان نیز در این ارتباط 
با بیان اینکه مراکز درمان اعتیاد تحت پوشش دو نهاد دانشگاه علوم 
پزشکی و بهزیســتی فعالیت دارند، اظهار می کند: در حال حاضر 80 
مرکز بهبود و بازتوانی اعتیاد، 57 مرکز درمان اعتیاد سرپایی با متادون، 
یک مرکز الگوی جامع درمان اعتیاد، یــک مرکز اجتماع درمان مدار 
زنان، پنج مرکز گذری، دو مرکز سرپناه شبانه برای زنان و مردان، دو 
مرکز توانمندسازی زنان و مردان، سه موبایل سنتر و دو کانکس که به 

مرکز ارائه خدمات سیار در خصوص کاهش آسیب اعتیاد می پردازند.
ســمیه کریمی با اشاره به فعالیت ســه کمپ درمان اعتیاد ویژه زنان 
در اســتان اصفهان ابراز می کند: در حال حاضر کمپ اعتیاد ویژه زنان 
کاشان تعطیل و دیگر مراکز فعال هستند.وی با بیان اینکه در چند ماه 
اخیر فراخوان راه اندازی کمپ ترک اعتیاد زنان را اعالم کردیم، اضافه 
می کند: در این خصوص داوطلبانی اعالم آمادگی کرده اند که در حال 
 بررســی پرونده این افراد هســتیم و به زودی نتایج بررسی ها اعالم

 خواهد شد.
معاون پیشــگیری اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان در خصوص 
تعرفه های مراکــز درمان تامیــن اجتماعی می گوید: ایــن تعرفه ها 
از ســوی معــاون اول رییس جمهور مصــوب و ابالغ می شــود.وی 
در خصوص رونــد توزیع دارو در مراکــز درمان اعتیاد ابــراز می کند: 
توزیــع دارو تنها در مراکــز درمان با متــادون و توســط معاونت غذا 
و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی انجام می شــود؛ امــا در کمپ ها 
درمــان بــدون دارو و پرهیزمــدار اســت.معاون پیشــگیری اداره 
کل بهزیســتی اســتان اصفهان با بیــان اینکه بر اســاس آمارهای 
رســمی 9 درصد از معتادان در اســتان اصفهان زنان هستند، اضافه 
می کنــد: درصد کمی از زنــان به مراکــز درمانی مراجعــه می کنند و 
 این در حالی اســت که زنــان معتــاد درگیر آســیب های اجتماعی

 زیادی می شوند.
وی در خصوص تمدید پروانه مراکز درمان اعتیاد ابراز می کند: گذراندن 
دوره های بازآموزی ویژه پزشــکان و دوره های آموزشی مددیاران در 
این زمینه امری ضروری اســت.وی، مراکز درمان اعتیــاد را یکی از 
پردرآمدترین مشــاغل کنونی می داند و ادامه می دهد: متاسفانه در 
کشــور ما اگر فروش مواد مخدر دومین یا سومین منبع درآمد باشد، 

درمان اعتیاد رتبه بعدی را دارد.
این آســیب شــناس اجتماعی با تاکید بر اینکه تفکر حاکم در مراکز 
درمانی اعتیاد نباید اقتصادی باشــد، اضافه می کند: در این مراکز به 
بیماران به عنوان منبع درآمد نگاه می شــود و بیشــتر توجه مسئوالن 
این مراکز کسب درآمد از بیماران اســت.آورده اقتصادی اعتیاد همه 
راهکارها برای درمان این بیماری را زیــر چرخ دنده های خود له کرده 
اســت، مقاومت در بازار خوش خط و خال مواد مخدر کاری بســیار 
مشــکل اســت که باید با همت جمعی برای مقابله با آسیب های آن 
برخیزیم تا کمتر شــاهد دســت و پنجه زدن جوانان مان در منجالب 
اعتیاد و به دام افتادن خانواده ها و جامعه آنها در گرداب آســیب های 

اجتماعی پی از اعتیاد باشیم.

رییس بیمارستان فیض اصفهان گفت: عوارض چشمی 
ناشی از نگاه کردن طوالنی مدت به صفحه تلفن همراه 
یا لپ تاپ، در دراز مدت سبب تاری دید، خشکی چشم، 
افزایش آب مروارید و ضایعات شبکیه می شود.علی 
صالحی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و مجازی شدن 
کالس های دانشــجویان و دانش آموزان درباره نگاه 
کردن طوالنی مدت به صفحه تلفــن همراه، لپ تاپ 
یا تبلت و امکان آسیب و تخریب چشم ها اظهار کرد: 
بازماندن طوالنی مدت چشم ها در اثر نگاه کردن به تلفن 

همراه و لپ تاپ منجر به خستگی چشم ها و مغز شده 
که می تواند سبب تاری دید و خشکی چشم شود. به 
این صورت که با کاهش پلک زدن، اشک انسان سریع 
تبخیر شده و در نهایت باعث خشکی چشم می شود.

وی با بیان اینکه امکان دارد نور آبی رنگ ناشی از موبایل 
یا کامپیوتر به دید فرد آسیب برســاند، گفت: نور آبی 
رنگ می تواند مستقیما وارد چشم شده و منجر به آب 
مروارید شود یا در بعضی مواقع نور آبی از عدسی عبور 
کرده و باعث آسیب به شبکیه و ناحیه مهم شبکیه یعنی 
»ماکوال« می شود؛ به این صورت که امکان دارد در اثر 
برخورد نور آبی این ناحیه تخریب شده و دید فرد آسیب 
ببیند، به خصوص اگر در محیط تاریــک با موبایل یا 
لپ تاپ خود کار کنند؛ زیرا این کار می تواند موجب گشاد 
شــدن مردمک و در نهایت ورود مقدار بیشتری از نور 

آبی رنگ به چشم شود.وی با اشاره به اینکه باید اندازه 
حروف موبایل یا لپ تاپ مناسب، بزرگ و پررنگ باشد 
درباره قانون 20-20-20 بیان کرد: بهتر است که افراد 
پس از هر 20 دقیقه نگاه کردن به صفحه نمایش، 20 
ثانیه به فاصله 20 فوتی یا ۶ متری نگاه کنند؛ زیرا این کار 
عالوه بر اینکه باعث آرامش و کاهش خستگی چشم 
می شــود، قدرت حافظه را نیز بهتر می کند.وی درباره 
اینکه نگاه کردن طوالنی مدت بــه موبایل و کامپیوتر 
یا لپ تاپ باعث افزایش شــماره چشــم نمی شــود 
خاطرنشان کرد: با وجود اینکه اخیرا در مقاالتی گفته 
شده که نزدیک بینی یا »مایوپی« مقداری رشد کرده 
و شماره عینک ها بیشتر خواهد شد، ولی اصل عینک، 
ضعیفی چشم است و خیلی ارتباطی با فعالیت بینایی 

در اثر کار با موبایل و لپ تاپ ندارد.

کالس های آنالین و عوارض چشمی در دانش آموزان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

نجات 6 کوهنورد اصفهانی گرفتار در صفه
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از  دو عملیات امداد و 
نجات در کوه صفه و نجــات ۶ کوهنورد اصفهانــی خبر داد.فرهــاد کاوه آهنگران، بــا بیان اینکه 
اکیپ امداد و نجات کوهستان و ارتفاع 
سازمان آتش نشانی ایســتگاه شماره 
۱2 بــرای امدادرســانی به ایــن حادثه 
اعزام شــدند، گفت: این 4 کوهنورد در 
منطقه قلعه شــاهدژ گرفتار شده  بودند.

ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری اصفهان 
افزود: بــرای نجات این افــراد بیش از 
5 ساعت عملیات ســخت در ارتفاعات 
و در شــرایط نامناســب آب و هوایی و 
مه آلود انجام شــد.کاوه آهنگــران اعالم کــرد: بالفاصله پس از نجــات هر 4 فرد گرفتار شــده 
حادثــه اول، حادثــه دوم در ســاعت ۱4 و 30 دقیقــه بــه ســامانه ۱25 آتش نشــانی اصفهان 
گزارش شــد.وی با اشــاره به اینکه در این حادثه نیز 2 نوجوان ۱5 ســاله محبوس شــده بودند، 
 گفت: اکیپ امداد و نجات به ســمت ایســتگاه 2 تله کابین اعــزام و این دو نوجــوان نیز نجات 

داده شدند.

رییس پلیس راه استان اصفهان:

طرح زمستانه پلیس تا 20 اسفندماه اجرا می شود
رییس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: طرح زمســتانه پلیس به مدت ســه ماه شــروع شده 
و تا بیســتم اســفندماه 99 ادامه دارد.ســرهنگ حســین پورقیصری اظهار کرد: طرح زمستانه 
پلیس به مدت سه ماه شروع شــد و تا بیستم اســفند ماه ادامه دارد.وی افزود: پلیس به همراه 
یگان های امدادرســان مانند راهداری، اورژانس، هالل احمر و امدادخودرو ها در ســطح جاده ها 
به صورت شــبانه روزی در 9 منطقه و گردنــه حضور دارند.رییــس پلیس راه اســتان اصفهان با 
بیان اینکه بیش از هــزار و 500 نیــرو از همه ادارات درگیر این طرح هســتند، تصریــح کرد: این 
طرح در همه مناطق اســتان بــه خصوص در 9 منطقه ســخت و صعــب العبور ماننــد مناطقی 
 در شــهر های نجف آباد، ســمیرم، نطنز، اردســتان، دره ســاری در فریدن و گردنه مالاحمد و ...

 اجرا می شود.

فرمانده انتظامی آران و بیدگل:

21 دستگاه ماینر قاچاق در آران و بیدگل کشف شد
فرمانده انتظامی آران و بیدگل گفت: 2۱ دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال قاچاق در آران و بیدگل 
کشف و جمع آوری شد.سرهنگ علی اصغر محمدی با اشاره به تالش ها و مجاهدت های نیروی 
انتظامی به منظور تامین امنیت خانواده ها اظهار داشــت: یکی از این موارد امنیت اقتصادی است 
که ماموران پلیس به این منظــور تمام تالش خود را اعمــال می کنند.وی با بیــان اینکه در یکی 
از این موارد با همکاری ســربازان گمنام امام زمان )عج( 2۱ دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال در 
آران و بیدگل کشــف و جمع آوری شــد، ابراز داشــت: ارزش این دســتگاه ها بیش از ۱0 میلیارد 
ریال بــرآورد می شــود.فرمانده انتظامی شهرســتان آران و بیدگل با اشــاره به اینکــه در جریان 
 این پرونده یک نفر دســتگیر شــد، تصریح کرد: پرونده متشــکله برای این فــرد تحویل مراجع 

قضایی شد.

با مسئولان جامعه

خبر روزاخبار

 با هدف جلوگیری از شیوع
 ویروس کرونا؛

 برگزاری آیین عزاداری 
 ایام فاطمیه در اصفهان

 ممنوع است
استاندار اصفهان گفت: به منظور جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا، برگزاری مجلس 
عزاداری و تجمع در ایــام فاطمیه در این 
اســتان ممنوع اســت.عباس رضایی در 
حاشیه جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
با حضور رییس جمهــوری از طریق ویدئو 
کنفرانس با اشــاره به در پیش بودن ایام 
فاطمیه )س( افزود: قرار است فضای شهر 
با پارچه های مشکی مزین شود. استاندار 
اصفهان گفت: هیــچ یک از اســتان ها و 
شهرهای کشور و همچنین استان اصفهان 
در وضعیت قرمز قرار ندارند.وی ادامه داد: 
براســاس اعالم وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در کل کشور 205 شهر در 
وضعیت نارنجی و 243 شهر در وضعیت 
زرد قــرار دارند.به گفته رضایی، ۱۶ شــهر 
استان اصفهان در وضعیت نارنجی و هشت 
شــهر در وضعیت زرد قرار دارند. وی بیان 
کرد: در صورت رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی زنجیره انتقال ویروس افزایش 
خواهد یافت، امروز استفاده از ماسک امر 
به معروف و دورهمی ها امر به منکر است.

اســتاندار اصفهان با اشــاره به این جمله 
که »جمع نشــویم تا کم نشویم« از مردم 
استان خواست شب یلدا و شب های پس 
از آن دورهمی حقیقی نداشــته باشــند و 
از طریــق فضای مجازی بــا خانواده خود 
ارتباط برقرار کنند. وی با اشــاره به آزمون 
استخدامی در دستگاه های دولتی گفت: 
طبق تصمیم ســتاد ملی کرونا قرار است 
آزمون اســتخدامی به منظور جلوگیری از 
تجمع و رعایت پروتکل های بهداشتی طی 
2 روز برگزار شــود. براساس آخرین اعالم 
وزارت بهداشت، تاکنون یک میلیون و ۱45 
هزار و ۶5۱ نفر در کشور به کرونا مبتال شدند 
و 53 هزار و 273 نفر بر اثــر این بیماری 

جان باختند.

تشریح نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان
رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی ، پیرامون برگزاری امتحانات نیم سال اول تحصیلی ۱400-۱399 اظهار کرد: در شرایطی که امکان حضور فیزیکی 
دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطابق آیین نامه های مربوط دوره های تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی 
انجام می گیرد.ساکی با اشاره به برقراری شرایط قرمز شــیوع بیماری کرونا در برخی از مناطق تصریح کرد: درشرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان 
مدارس روزانه دوره های اول و دوم متوسطه فراهم نباشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی دی ماه در متوسطه اول، متوسطه دوم شاخه نظری، دروس 
عمومی، شایستگی های غیر فنی و پایه فنی شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش، به صورت غیر حضوری انجام می شود. در این صورت، نمره امتحانات پایانی از 
طریق برگزاری آزمون برخط )آنالین( در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تایید شورای مدرســه و نمره ارزشیابی تکوینی با استفاده از مستندات و شواهد 
جمع آوری شده از فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول تعیین می شود.وی گفت: ارزشیابی دروس داخلی و امتحانات نهایی دانش 
آموزان پایه دوازدهم مدارس روزانه که در شهریورماه موفق به کسب نمره قبولی در برخی از دروس نشده اند و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی نیم سال اول 
دروس حضوری و غیرحضوری غیرنهایی داوطلبان آزاد و دانش آموزان مدارس بزرگساالن، آموزش از راه دور، ایثارگران،  بر اساس مجوز مرکز مدیریت بیماری 

های واگیر، مطابق آیین ها و ضوابط مربوط، در تمام شرایط با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی به صورت حضوری انجام می شود.

آرزوهای یک 
کودک کار

اعضای جمعیت خیریه طلوع 
بی نشــان، با تهیه بسته های 
آجیل ، تنقالت ، کاله و شــال 
و اهدای آن به کــودکان کار به 

استقبال شب یلدا رفتند.

وز عکس ر



مجوز برگزاری لیگ برتر ووشو صادر شد
فدراسیون ووشو با اخذ مجوز برگزاری رقابت های لیگ، در تدارک برگزاری این مسابقات در دو بخش مردان و زنان  است.پس از برگزاری جلسات و مذاکرات 
متعدد میان ستاد مبارزه با کرونا در ورزش و مسئوالن فدراسیون ووشو و به دنبال آن، انجام هماهنگی های الزم در این فدراسیون، مجوز برگزاری لیگ های این 
رشته در دو بخش مردان و بانوان صادر شد. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، لیگ های برتر ووشو در دو بخش مردان و زنان از ۷ تا ۲۱ بهمن ماه در آکادمی ملی 
ووشو برگزار خواهد شد.با توجه به شرایط ویژه کرونا در کشور و قطعی شدن تعداد تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات لیگ برتر ووشو، امکان جابه جایی 
زمانی و همچنین تعداد تیم های شرکت کننده در هر دو بخش مردان و زنان نیز وجود دارد.الزم به یادآوری است با وجود اعالم قطعی برگزاری لیگ های ووشو، 

شرایط کشور به لحاظ بیماری کرونا در زمان های اعالم شده از اهمیت باالیی برخوردار است.
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نامه اعتراض آمیز »صالحی امیری« به رییس فیفا 
در شرایطی که اساســنامه فدراســیون فوتبال بعد از چند ماه کش و قوس با تایید فیفا باالخره به 
تصویب رسید و شــرایط برای برگزاری انتخابات فراهم شده، رییس کمیته ملی المپیک به حذف 
جایگاه این کمیته در مجمع اعتراض دارد.صالحی امیری در این باره گفت: در تمام دنیا کمیته ملی 
المپیک در مجمع فدراسیون ها هست و در اکثر کشــورها کمیته المپیک رییس مجامع است. به 
اعتقاد من بی تدبیری باعث حذف کمیته ملی المپیک از مجمع فدراسیون فوتبال شده و این اتفاق 
عامدانه رخ داده است. کمیته ملی المپیک یک نهاد دولتی نیست؛ بلکه یک نهاد عمومی غیردولتی 
است. وی افزود: من در همین رابطه نامه اعتراضی خود را به آقای اینفانتینو، رییس فیفا نوشتم 

و منتظرم پاسخ نامه را بدهند.

»احسان مرادیان«، از ناجی تا مقصر! 
مصدومیت محسن فروزان باعث شــد تا در دومین بازی متوالی فرصت بازی به سنگربان جوان 
فوالد برســد.مانند دیدار هفته گذشته مقابل ســایپا که با پیروزی شــاگردان نکونام همراه شد، 
فوالدی ها با یک غایب بزرگ پا به میدان دربی خوزســتان گذاشــتند؛ غیبت محســن فروزان به 
علت مصدومیت که باعث شد تا در دومین بازی متوالی احسان مرادیان به میدان فرستاده شود. 
مرادیان که مقابل سایپا نمایش خوبی داشت و موفق به ثبت کلین شیت هم شد،  روز جمعه، روز 
پر استرسی را گذراند و یک بار در قامت ناجی تیمش مانع گلزنی نفت شد و روی تک گل بازی هم 

مقصر شناخته شده بود.
مرادیان که در واپسین دقایق بازی روی شــلیک نیما انتظاری غافلگیر شد و دروازه تیمش را باز 
شده دید تا نتیجه تساوی به شکست برای شاگردان نکو تغییر پیدا کند، پیش از دریافت گل روی 
موقعیت عالی گلزنی نفتی ها واکنش تماشــایی را از خود نشان داد اما اشــتباه او روی گل نفت 
باعث شد تا درخشش اش تحت الشــعاع قرار گیرد و در واقع از قامت یک ناجی به عنوان مقصر 

اول گل شناخته شود.

»شجاعی« سرمربی تراکتور باقی می ماند؟
در حالی که تراکتور در اولین بازی با هدایت مسعود شجاعی به سختی ماشین سازی را شکست 
داده بود این بار خیلی راحت پیکان را با نتیجه 3-۱ از پیش رو برداشــت؛ حاال تراکتور تیم ســوم 
جدول است، آن هم در حالی که تنها یک امتیاز با صدرنشین اختالف دارد.انتخاب مسعود شجاعی 
که خیلی ناخواسته بوده از این زاویه که اگر علیرضا منصوریان نتیجه می گرفت هم چنان به عنوان 
سرمربی تیم باقی می ماند حاال به مذاق تراکتور خوش آمده و دیگر مدیری از این باشگاه در مورد 

مربی جدید صحبت نمی کند.
 پیش تر هوشــنگ نصیرزاده، معاون ورزشــی باشــگاه گفته بود ما ســه گزینه بــرای انتخاب 
ســرمربی داریم که گزینه اول مســعود شجاعی به شــمار می رود. مسعود شــجاعی اگر چه در 
ذهن دوســت داشــت دوباره به اردوی تیم ملی دعوت شــود و حتی بازی در جام جهانی ۲0۲۲ 
را هم تجربــه کند؛ اما تصمیم تازه اســکوچیچ، ســرمربی تیم ملی مســیر فوتبالــی او را تغییر 
داد به خصوص که باشــگاه بعــد از برکناری علیرضا منصوریــان به او اعتماد کرد.  مســعود حاال 
به جای تالش برای صعــود به جام جهانی بــه همراه تیم ملــی باید ماموریت تــازه ای را دنبال 
کند. قهرمان کــردن تراکتور در لیگ برتــر که تاکنون اتفــاق نیفتاده و  رقم زدن ایــن اتفاق برای 
مسعود شــجاعی در گام نخســت مربیگری افتخار بزرگی خواهد بود که برای همیشه در تاریخ 
ثبت خواهد شــد. به نظر می رســد در تراکتور، کاپیتان سرمربی شده اســت و تمام  و چه جالب 
که این تصمیــم را همه برتابیده اند و برای مســعود خوب بازی می کنند. از اشــکان دژاگه گرفته 
 که دوســت صمیمی مســعود اســت تا محمد عباس زاده که با تالش علیرضا منصوریان دوباره

 احیا شد.

ثبت نخستین کلین شیت سبزپوشان در فصل جاری رقابت های لیگ برتر؛

به این ذوب آهن می توان امیدواربود

سبزپوشان اصفهانی در حالی نخستین  سمیه مصور
 کلیــن شــیت خــود در فصــل جاری 
رقابت های لیــگ برتر فوتبال کشــور را به ثبت رســاندند که نمایش 
شــاگردان رحمان رضایی در این دیدار، امیدواری ها برای بازگشــت 

ذوب آهن به روزهای اوج گذشته را افزایش داد.
در چهارچوب هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور، تیم های 
ذوب آهن اصفهان و استقالل تهران مقابل یکدیگر قرار گرفتند که این 
دیدار که در استادیوم فوالد شهر برگزار شد با تساوی بدون گل به پایان 
رسید. ذوب آهن با این تساوی 4 امتیازی شده و با کسب 4 تساوی و 

۲ شکست، در رده پانزدهم جدول باقی ماند. 
ذوب آهن در بازی با استقالل نشان داد با استفاده از روحیه جنگندگی 
و هم چنین دوندگــی بی امان می توان تیم هــای مدعی و پر مهره را 
متوقف کرد و حتی صاحب موقعیت هم برای گلزنی شد. این موقعیت 
در بازی  روز جمعه برای ذوب آهن به دست آمد که یک بار تیر دروازه 
مانع از گلزنی شاگردان رحمان رضایی شد و در صحنه های دیگر هم 

رشید مظاهری درون دروازه آبی ها موفق نشان داد. 

ذوبی ها روز جمعه در تمام موارد عملکرد بهتری نسبت به استقالل از 
خود به جای گذاشت؛ سبزپوشان اصفهانی از انسجام تیمی باالتری 
برخوردار بودند و از نظم تیمی و تاکتیکی بیشتری بهره می بردند و در 
روند بازی هدفمندتر توپ را به گردش درآوردند و همین امر باعث شد 
تا با وجود تفاوت سطح کیفی مهره های دو  تیم، این ذوبی ها باشند که 

موقعیت های خطرناک تری را خلق می کنند. 
نگاهی به آمار بازی نشــان می دهد که ذوبی هــا در تمام پارامترهای 
فوتبالی از جمله مالکیت توپ، تعداد و دقت پاس و تعداد شــوت ها 
عملکرد ضعیف تری نســبت بــه رقیب به جــای گذاشــتند؛ اما در 
شــوت های درون چهارچوب و موقعیت های گل با استقاللی ها برابر 

هستند. 
ذوبی ها  مقابل اســتقالل 5 بار اقدام به شــوت زنی کرده اند که از این 
تعداد ۲ شوت آنها درون چهارچوب بوده است، در حالی که استقاللی ها 
۱3 بار اقدام به شوت زنی کرده اند و از این تعداد، تنها ۲ شوت آنها درون 

چهارچوب قرار گرفت.
 ذوب آهن که در هفته های ابتدایی امتیازات حساســی را از دســت 

داد، به تدریج در حال گذران روزهای سخت این دوره از رقابت هاست 
و در این میان نمی تــوان از نقش رحمان رضایی، ســرمربی این تیم 
گذشت. امتیازات از دست رفته ذوبی ها در هفته های گذشته موجب 
شــد تا خیلی ها تصور کنند عمر حضور رحمان رضایی  که اولین فصل 
مربیگری خود را با سبزپوشــان اصفهانی سپری می کند، در این تیم 
کوتاه اســت اما او همان طور که در دوران بازیگــری روحیه مبارزی 
داشت نشــان داد در مربیگری هم این چنین است و نمی خواهد کم 
بیاورد. او در کنار خط ایستاد و مبارزه کرد و تیمش هم دست پر بازی 
با اســتقالل را ترک کرد. حاال با این اتفاق ذوب آهن مــی تواند نگاه 

امیدوارانه ای به آینده داشته باشد. 
تیمی که اســتقالل، مدعی قهرمانی را متوقف می  کند بدون شــک 
می تواند با پیروزی در دیگر بازی ها، جایــگاه خوبی را در جدول رده 
بندی از آن خود کند. ذوب آهن برای کسب امتیازات بعدی باید همانند 
مربی اش در کنار خط در زمین زحمت بکشد و نسبت به اتفاقاتی که در 
زمین رخ می دهد بی تفاوت نباشد. احساس مسئولیت، ذوب آهن 

را به جاهای بهتری خواهد رساند.

ســرمربی تیم والیبال ســپاهان پس از پایان دور 
رفت مسابقات لیگ برتر به انتقاد از رویه فدراسیون 
پرداخت و گفت: فدراسیون به جای حمایت کردن از 
باشــگاه ها و تیم ها از آنها درآمدزایی می کند.رحمان 
محمــدی راد با اشــاره به پایان نیم فصل نخســت 
مســابقات لیگ برتر بــه ارزیابی عملکــرد تیم ها و 
شرایط برگزاری مســابقات پرداخت و گفت: شرایط 
تیم مان بسیار خوب بود. از عملکرد تیم و بازیکنان که 
نهایت تالش خود را کردند راضی هستم. به تیم های 
شــهرداری ارومیه و ســیرجان نیز تبریک می گویم 
که رقابت خوب و نزدیکی با یکدیگر داشــتیم و این 
نوید روزهای خوبی را در لیــگ برتر والیبال می دهد. 
مسابقات لیگ پویاست و امیدوارم همین کیفیت را 
در ادامه شاهد باشیم.سرمربی سپاهان درباره نقاط 
قوت و ضعف شیوه متمرکز در دور رفت،  گفت: از اینکه 

بازی ها برگزار شد و سالمت بازیکنان، تیم ها، عوامل 
اجرایی و … در نظر گرفته شــد خوشــحالم و جای 
تشکر دارد. لیگ برتر والیبال جزو لیگ هایی بود که 
به صورت منظم برگزار شد.وی تاکید کرد: اما عدالت 
بین تیم ها برقرار نبود چند تیم تهرانی به همراه چند 
تیم دیگر که از برگزاری مسابقات به صورت متمرکز در 
تهران سود می برند در حال حاضر نیز در تالش هستند 
که دور برگشت نیز به همین شیوه در تهران برگزار شود، 
ظاهرا فراموش کرده اند که در جلسه رسمی فدراسیون 
با حضور تمام مربیان و مدیران عامل تصمیم بر این 
گرفته شد که دور برگشت به صورت VNL برگزار شود 
و هیچ فردی نیز مخالفت نکرد.سرمربی تیم والیبال 
سپاهان اظهار داشــت: تیم های ذی نفع، از میزبانی 
تهران در دور برگشــت حمایت می کننــد، من نیز از 
میزبانی تهران در دور رفت راضی هستم؛ اما این دلیل 

نمی شود که تصمیمات گذشته فراموش شود. اگر دور 
برگشت به صورت VNL برگزار شود برخی استان ها 
هتل و ســالن های اســتاندارد دارند و هیچ فرقی با 
تهران نمی کنند. تیم های ســایپا، پیکان، شهرداری 
ورامین، فوالد سیرجان و راهیاب ملل مریوان از جمله 
تیم هایی هستند که به فدراسیون نامه ارسال کرده اند 
تا دور برگشــت به صورت متمرکــز و در تهران برگزار 
شود چرا که منافع آنها در این شــیوه است.ما برای 
حضورمان در تهران در ۹ شب چیزی حدود ۹0 میلیون 

تومان هزینه کرده ایم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان:

فدراسیون والیبال از تیم ها حمایت کند نه درآمدزایی!

تحلیل روز

هواداران بایرن مونیخ از »فلیک« حمایت کردند
در مراسم انتخاب بهترین های ســال ۲0۲0 که پنجشنبه شب توســط فیفا انجام گرفت، یورگن 
کلوپ، ســرمربی تیم لیورپول به عنوان مربی سال برگزیده شــد.این گزینش در حالی صورت 
گرفت کــه انتظار مــی رفت عنوان مربی ســال بــه هانس دیترفلیک، ســرمربی بایــرن تعلق 
گیرد. به خصــوص که وی در یک ســال اخیر 5 عنوان قهرمانی کســب کرد.با ایــن حال بعد از 
آنکه بایــرن از طریق فضای مجازی از انتخاب نشــدن ســرمربی 55 ســاله اش ابراز تاســف 
کرد، هــواداران تیم از مربــی موفق خود حمایــت کردند. آنها بــا حضوری گســترده در فضای 
مجازی فلیــک را مربی برتر ســال جهان از نظر خود معرفــی کردند.این واکنــش در حالی بود 
که مربی بایــرن در حاشــیه کنفرانس خبــری بازی بــا بایرلورکوزن اشــاره ای بــه انتخابات 
فیفا داشــت.وی گفت: تصور می کنــم گزینش بهترین مربی ســال با انتخــاب بهترین دروازه 
 بان یا بازیکن ســال کمی تفاوت کنــد. این جایزه بــه همه کادر فنــی تعلق دارد. ابراز تاســف 
 می کنم که این عنوان بــه ما تعلق نگرفت؛ اما کلــوپ و همکارانش نیز همانند ما شایســته این 

عنوان بودند. 

راز »زالتان« فاش شد
زالتان در این فصل در ترکیب میالن تولدی دوباره یافته و موفق به زدن گل های فراوانی در لیگ 
ایتالیا شده است. زالتان در گفت و گو با سایت یوفا مدعی شد همچنان اهداف بزرگی در سر دارد 

و هیچگاه به رضایت کامل دست پیدا نمی کند.
زالتان گفت: من 3۹ ساله هستم و با توجه به آنچه انجام داده ام دیگر هیچ تعهدی برای ادامه کار 
ندارم، اما همچنان اشتیاق خود را نســبت فوتبال حفظ کرده ام. من هرگز راضی نشده و همیشه 
اهداف بیشــتری می خواهم. بازیکنان زیادی را ندیده ام که هم سن من بوده و عملکردی مثل 
من داشته باشند. لحظه ای که ســن یک بازیکن باالتر از 30 می رود شروع به افت می کند، اما 
من بعد از 30 سال پیشرفت هم کرده ام. از ورزشــکاران آمریکایی می شنوم که می گویند بیش 
از یک میلیون دالر برای شــکل دادن به بدن خود خرج کرده اند. من 3۹ ساله بوده، در باالترین 
سطح بازی می کنم و برای روی فرم بودن هیچ پولی نمی دهم. راز موفقیت این نیست که چقدر 
هزینه می کنید و این راز در ذهن شماست که چقدر حاضرید تالش و فداکاری کنید. راز این است 

و هیچ هزینه ای ندارد.«
 زالتان معتقد اســت برای جانلوئیجی بوفون، دروازه بان یوونتوس ادامه دوران ورزشــی تا 50 
سالگی آسان تر از او است. زالتان گفت:  »شرایط بوفون آسان است، زیرا او فقط باید بی حرکت 
ایســتاده و ضربات حریف را دفع کند. من باید حرکت کرده، خلق موقعیــت کنم، ضربه زده و با 
 مدافعان مبارزه کنــم. بنابراین او احتماال می تواند بدون اینکه در فرم باشــد بیشــتر در میادین

 حاضر شود«.

یک قدم تا بازگشت »نیمار«
وقتی هفته گذشــته و در دیدار پاری ســن ژرمــن مقابل لیون، نیمار به شــدت مصدوم شــده 
و با چشــمانی اشــکبار زمین را ترک کــرد، اخبــاری در مورد احتمال آســیب دیدگی شــدید 
این بازیکن و حتی از دســت دادن فصل شــنیده می شــد. اما خیلی ســریع مشــخص شد 
مصدومیت نیمار به شــدت تصورات اولیه نیســت و او به زودی می تواند در ترکیب پاری ســن 
ژرمن قرار گیرد.اما  روز شــنبه نشــریه اکیپ در گزارشی مدعی شد ستاره ۲8 ســاله و برزیلی 
تا چند روز قــادر به حضــور در ترکیــب تیمش خواهد بــود. حتی اخبــاری در مــورد احتمال 
حضور نیمــار در دیدار پاری ســن ژرمن مقابل لیل در روز یکشــنبه نیز منتشــر شــده که البته 
 بعید اســت این اتفاق رخ دهد، امــا احتماال او از هفته بعدی مشــکلی بــرای همراهی تیمش

 نخواهد داشت.

فوتبال جهان

 تاکتیک »قلعه نویی«
 و رمز گلزنی »منشا«

منشــا با 3 گلی که در بازی با شهر خودرو به 
ثمر رســاند، شــمار گل های خود را به عدد 
۹ رســاند. حاال معدل گلزنــی او در هر بازی 
از یک گل هم بیشــتر شــده که ایــن برای 
مهاجم فوق العاده اســت. بــا روندی که او 
در پیش گرفتــه بدون شــک مدعی اصلی 
آقای گلی در ایــن فصل از بازی هاســت و 
شــاید تعداد گل هایی کــه او برای تصاحب 
این عنوان در فصل جاری بــازی ها به ثمر 
می رســاند یک رکورد تــازه در فوتبال ایران 
 باشد. منشا فصل گذشته هم در گل گهر بازی 

می کرد و گل هم می زد اما نه به این اندازه. 
بدون شــک یکی از دالیل طراوت و شادابی 
بازی منشــا و تعداد گل های زیــادی که به 
ثمر می رســاند ســبک بازی گل گهر است؛ 
ارائه بازی تهاجمــی و رو به جلو در برابر همه 
تیم ها. گل گهر تا به این جــای کار تنها یک 
مساوی داشــته؛ در 4 بازی پیروز شده و در 
دو بازی نتیجه را به حریفان داده است. این 
تیم پیش از برتری 3-۱ در برابر شهر خودرو 
به پیکان و صنعت نفت آبادان با نتیجه مشابه 
دو بر یک باخت. تاکتیک امیــر قلعه نویی 
علیه فوتبال دفاعی اســت. او در گل گهر به 
خوبی نشان داد فوتبال دفاع و ضد حمله و 
بازی محتاطانه را دوست ندارد و البته این به 
خاطر هدایت تیم هایی است که در گذشته 
بر عهده داشت؛ تیم هایی که مدعی قهرمانی 
بودند و باید رو به جلو بازی می کردند. با اینکه 
گل گهر این خصوصیت را به خوبی تیم های 
گذشته ندارد باز هم ارائه بازی تهاجمی را در 
دستور کار دارد. این بهترین شیوه بازی برای 
منشاست، به این دلیل که توپ های زیادی 

به او ختم می شود. 

 سبزپوشان اصفهانی از انسجام تیمی باالتری برخوردار بودند 
و از نظم تیمی و تاکتیکی بیشتری بهره می بردند و در روند 
بازی هدفمندتر توپ را به گردش درآوردند و همین امر باعث 
شد تا با وجود تفاوت سطح کیفی مهره های دو  تیم، این 
ذوبی ها باشند که موقعیت های خطرناک تری را خلق می کنند

مستطیل سبز

وز عکس ر

 گل طالیی قلی زاده
 در ثانیه آخر

علی قلی زاده ، ستاره ایرانی شارلروا 
که هفته قبل یک گل تماشایی به ثمر 
رسانده در سومین دقیقه وقت های 
تلف شــده دیدار با اندرلخت، پاس 
کات بک ریوتا موریوکا ژاپنی را با تور 

دروازه آشنا کرد.
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شهردار اصفهان:

وسیع ترین خاستگاه و جایگاه هنر نگارگری در اصفهان است
شهردار اصفهان در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »ســام اصفهان« با تبریک به هنرمندان اصفهانی 
برای ثبت هنر نگارگری اصفهان در فهرســت میراث ناملموس بشری اظهار کرد: مهم ترین و وسیع 

ترین خاســتگاه و جایگاه هنر نگارگری 
در اصفهان اســت؛ شــهری که استادان 
بزرگی مانند اســتاد فرشــچیان، استاد 
جزی زاده و بســیاری دیگر به آن تعلق 
دارند. قدرت ا... نوروزی ادامه داد: میاد 
با ســعادت حضرت زینب )س( و روز 
پرســتار را به تاشــگران عرصه سامت 
تبریک می گویم و یاد شهدای راه سامت 
را گرامی می دارم.شهردار اصفهان با اشاره 
به برگــزاری برنامه »هر یکشــنبه، یک 

افتتاح« گفت: افتتاحیه این هفته به عنــوان آخرین روز آذرماه با بهره بــرداری از چندین طرح در 
منطقه سه شهرداری اصفهان با رعایت پروتکل های بهداشتی و به صورت مجازی برگزار می شود. 
وی افزود: در همین راستا ، پروژه مرمت شده حمام شــاهزاده ها که با تاش منطقه سه و سازمان 
نوسازی شهرداری اجرا شده اســت، به عنوان یک حمام صفوی در محدوده تاریخی اصفهان بهره 
برداری می شود، اگر شهرداری برای مرمت این اثر اقدام نکرده بود به یک مخروبه تبدیل می شد اما 
اکنون آماده بهره برداری به عنوان یک فضای گردشگری است.  نوروزی با اشاره به اینکه  در مجموع 
از دو هزار میلیارد ریال پروژه در منطقه سه شــهر اصفهان بهره برداری می شود، بیان کرد: همچنین 
عملیات ساخت پارکینگ سنبلستان به صورت مشارکتی آغاز می شود.  شهردار اصفهان با اشاره به 
اینکه سنگ فرش میدان امام حسین )ع( هم روزهای پایانی را طی می کند، گفت: محور پیاده راه از 
سی و سه پل تا میدان امام حسین )ع(، میدان امام )ره( و اتصال به میدان امام علی )ع( یک اقدام 

بزرگ در بخش تاریخی شهر است.

 مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان:

پل زندان اصفهان تعریض می شود
مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی تعریض پل رو به روی زندان 
دستگرد خبر داد و گفت: برآورد ریالی پروژه حدود ۳۰ میلیارد ریال است.مجید طرفه تابان با اشاره 
به این که هم اکنون ۲۸ پروژه فعال توسط سازمان عمران در حال اجراست، اظهار کرد: یکی از این 
پروژه ها، احداث  پل رو به روی زندان دستگرد است که یک دســتگاه پل چهار دهانه با سطح ۷۰۰ 
مترمربع، دو دهانه ۱۱ متری و دو دهانه ۱۶ متری است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان 
با بیان این که برآورد ریالی اجرای پروژه پل روبروی زندان حدود ۳۰ میلیارد ریال است، گفت: این 
پروژه به صورت تیرهای پیش ساخته اجرا می شود و دیواره سازی این پروژه ۴۸ متر، جدول گذاری 
آن به طول ۴۰۰ متر و آسفالت پروژه یک هزار و ۸۰۰ مترمربع خواهد بود.وی، از پیشرفت ۵۷ درصدی 
عملیات اجرای پروژه احداث باند شمالی بلوار نظام سپاهان شــهر خبر داد و گفت:تاکنون در این 
پروژه، هفت هزار و ۱۰۰ مترمکعب خاک برداری، جدول گذاری به طول هفت هزار متر، ۷۰۰ مترمکعب 
اجرای بتن، بنایی با سنگ الشه ۷۰۰ مترمکعب، زیر اســاس دو هزار و ۷۰۰ مترمکعب و اساس دو 

هزار و۷۰۰ مترمکعب اجرا شده است.
طرفه افزود: در پروژه احداث باند شمالی بلوار نظام سپاهان شهر ۳۹۰ متر دیوار جدید هم در امتداد 
خیابان اجرا شده و با اتمام عملیات زیرسازی و جدول گذاری این پروژه آماده اجرای آسفالت است 

و مبلغ اولیه پیمان برای اجرای این پروژه حدود ۵۰ میلیارد ریال است.

با هدف انتقال حس آرامش و امنیت اجرایی می شود؛

 احداث باغ ایرانی در محله شمس آباد اصفهان

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان از  نرگس طلوعی
اجرای طرح احداث بــاغ ایرانی در محله 
شــمس آباد در ســال آینده خبر داد؛ طرحی که با هــدف نگهداری و 
گســترش فضای ســبز عمومی، ایجاد فضایی برای گذراندن اوقات 
فراغت و کاهش سفرهای برون شهری شهروندان، ارتباط با طبیعت و 
ارتقای سامت و نشــاط و همچنین انتقال حس آرامش و امنیت به 

شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
با توسعه جوامع بشری و دور شدن انسان از طبیعت و بروز نامایمات 
زیست محیطی، نیاز به ارتباط بیشتر با طبیعت در محیط زندگی بشری 
مشخص شد. در این زمان انســان ها در صدد چاره جویی برای ایجاد 
فضاهای طبیعی در محیط شهری به عنوان تامین کننده و ترمیم کننده 
رابطه انسان با طبیعت برآمدند که نتیجه این تاش ها ایجاد فضاهایی 
نظیر باغ ها و پارک ها، متناســب با خواسته ها، ویژگی های فرهنگی و 
توان های محیطی و اقلیمی سرزمین ها شده است. در کشور ایران نیز 
از زمان های قدیم باغ سازی و باغ آرایی، اصلی ترین راهکار برای ایجاد 
و حفظ رابطه میان انسان و طبیعت بوده است. با پیشرفت روزافزون 
شهر و منظر شــهری اســتفاده از الگوی باغ ســازی ایرانی کاهش 
چشمگیری داشــته اســت. به همین دلیل طراحان منظر، معماران 

و شهرسازان سعی بر این دارند تا با اســتفاده از تجربه تمدن ایرانی، 
باغ ســازی بومی آن را درکنار طراحی های مدرن و پیشــرفته، دوباره 
به محیط شــهری باز گردانند. احداث باغ ایرانی در محله شمس آباد 
اصفهان، نمونه ای از این روش است که به گفته شهردار منطقه هشت 
شهرداری اصفهان به عنوان یکی از پروژه های شاخص این منطقه در 

سال آینده به مرحله اجرا در می آید.
محمد کیهانی در این باره اظهار کرد: شمس آباد یکی از محات قدیمی، 
باسابقه و دارای جمعیت متراکم است  که از یک سمت به خیابان کاوه، 
ســمت دیگر به خیابان باهنر و از طرف دیگر به اتوبان شهید ردانی پور 
محدود می شود و با توجه به جمعیت محله، نیاز به ایجاد فضای سبز 

و محلی برای تفریح ساکنان احساس می شد.
وی بــا اشــاره بــه ارائــه طــرح احــداث فضــای ســبز در محله 
شــمس آباد، اظهار کرد: ایــن پــروژه در زمین های بــاغ گله، جنب 
مســجد ام البنین این محلــه، به منظــور تملک و آزادســازی، طی 
سال های گذشته در دســتور کار شــهرداری منطقه هشت قرار گرفته 
بود تــا فضای ســبز و پارکی بــا مقیاس وســیع به عنوان بســتری 
 جهت تفریح و اســتفاده ســاکنان این محله و ســایر شــهروندان

 ایجاد شود.

وی افزود: به پیشنهاد مشاور و پیگیری کمیسیون معماری، عمران و 
شهرسازی شورای اسامی شهر اصفهان مقرر شد طراحی این فضای 
سبز برگرفته از معماری باغ های اصیل ایرانی و به عنوان پروژه شاخص 

منطقه هشت برای سال آینده انجام شود.
مدیر منطقه هشــت شــهرداری اصفهــان تصریح کرد: بخشــی از 
زمین های این پروژه در حــدود هفت هزار متر مربع طی ســال های 
گذشته توسط شــهرداری منطقه تملک شــده و طی ۱۰ ماهه گذشته 
بیش از پنج هــزار مترمربع در قالب ۱۰ پاک ثبتــی دیگر با صاحبان 

ملک توافق شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۱۲ هزار مترمربع از ۲۴ هزار مترمربع 
فضایی که برای این پروژه در نظر گرفته شــده آزادسازی شده است، 
اظهار امیدواری کرد: با همکاری مالکان و معتمدین محلی زمین های 
باقی مانده این طرح نیز در سال آینده آزادسازی می شود تا این پروژه 
بزرگ که چندین سال باتکلیف مانده، هرچه سریع تر به بهره برداری 

رسیده و در اختیار شهروندان قرار گیرد. 
احداث باغ ایرانی از جمله پروژه هایی است که اجرای آن می تواند در 
کنار تامین رفاه و آسایش شهروندان در حوزه گردشگری نیز موثر بوده 

و تاثیرات قابل توجهی در این زمینه بر جای بگذارد.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهار کرد: ترویج 
و توسعه فضای سبز در توسعه شــهری و باال بردن 
شاخص توسعه و پیشــرفت هر شهر کمک شایانی 
می کند.مســعود قاســمی افزود: در جامعه امروز 
بشــری، نزدیک بــودن محیط زندگی شــهری به 
فضای سبز بسیار مورد توجه مدیران شهری است و 
فضاهای سبز در محیط به عنوان یکی از معیارهای 
توســعه پایدار جوامع مطرح بــوده و در عین حال 
معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب 
می شوند.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان تصریح 

کرد: برای رسیدن به شرایط مطلوب باید به توزیع و 
پراکنش متعادل آن در سطح شهر توجه کرد و در این 
خصوص باید اقدامات شایســته و مناسبی صورت 
گیرد چرا که اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری 
تا آن حد اســت که مهم ترین تاثیرات را در کاهش 
آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تعدیل دما و یا افزایش 
رطوبت نسبی، تلطیف هوا و جذب گرد و غبار دارد.وی 
با بیان اینکه هر درختی که در گوشه ای روییده و شاخ 
و برگ آن گسترده شده، متعلق به همه مردم است و 
بخشی از ثروت ملی محسوب می شود، گفت: باید 
کاشت درختان و فضای سبز و حفظ و حراست از آن 
به یک فرهنگ در بین مردم تبدیل شود.قاسمی با 
تاکید بر اینکه درختکاری و توســعه فضاهای سبز، 
فعالیتی اثربخش در جهت حفاظت از محیط زیست 

و تضمین زندگی آیندگان است، اظهار کرد: هدف از 
اجرای این طرح ها ارتقای کمی و کیفی فضای سبز 
به منظور استفاده بهینه شهروندان از امکانات موجود 
اســت.وی ادامه داد: در همین راســتا این منطقه 
برای ۸۰ هزار متر مکعب عملیــات خاک برداری و 
خاک ریزی و کاشت یک هزار اصله درخت و درختچه 
از انــواع درختان مقاوم و ســازگار با شــرایط آب و 
هوایی شهر اصفهان در یکی از لوپ های ضلع جنوبی 
پروژه سردار ســلیمانی و همچنین غاف گذاری و 
لوله گذاری شامل لوله های آب رسانی زیر ۹۰ به متراژ 
یک هزار و ۱۵۰ متر طول و لوله هــای بیش از ۱۱۰ به 
طول یک هزار و ۲۰۰ متر و ساخت موتورخانه جهت 
انتقال آب از منبع ۱۶۰ هزار لیتری به لوپ های فضای 

سبز پروژه سردار سلیمانی اقدام کرده است.

 مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

کاشت هزار درخت و درختچه مقاوم در پروژه »سردار سلیمانی«

به پیشنهاد مشاور و پیگیری کمیسیون معماری، عمران 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان مقرر شد 
طراحی این فضای سبز برگرفته از معماری باغ های 
اصیل ایرانی و به عنوان پروژه شاخص منطقه هشت 

برای سال آینده انجام شود

 تجلیل از تالشگران عرصه سالمت در ویژه برنامه
 »َشِب ُپرستاره َشِب َپرستاره«

ویژه برنامه »َشِب ُپرستاره َشِب َپرستاره« به مناســبت والدت حضرت زینب)س(، روز پرستار و 
شب یلدا در بیمارستان های شهر اصفهان اجرا می شود.رییس هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی 
مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان با اعام این خبر گفت: این ویژه برنامه با هدف تجلیل از مقام واالی 
پرستار و تاشگران عرصه سامت از سوی معاونت فرهنگی و مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان 
و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برنامه ریزی شــده است.امیرحسین ستوده فر با بیان اینکه 
در این شب شــادی هایمان را با بیماران و کادر درمانی که پیشتازان عرصه سامت هستند تقسیم 
می کنیم، افزود: در بیش از ۱۰ بیمارستان واقع در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان با استفاده از 
المان های یلدایی و فضاسازی های خاص و با رعایت پروتکل های بهداشتی برای تجدید روحیه 
کادر درمان و بیماران جشن یلدایی با عنوان »َشِب ُپرستاره َشِب َپرستاره« برگزار خواهیم کرد.وی 
ادامه داد: در این جشن رؤسای ادارات فرهنگی اجتماعی ورزشی مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان 
به همراه شهردار منطقه حضور خواهند یافت تا فضایی دلنشین و شاد برای پرستاران و پزشکانی که 
در کنار خانواده خود نیستند، فراهم کنند.وی تصریح کرد: بیمارستان های عیسی بن مریم، الزهرا، 
خورشید، حجتیه، غرضی، چمران، سوانح سوختگی امام موسی کاظم )ع(، عسگریه، امام حسین 
)ع(، میاد، حضرت زهرا )س( و مرکز درمانی سپاهان شــهر از جمله مکان هایی هستند که برای 
حضور تیم برنامه »شب پر ستاره شب پرستاره« انتخاب شده اند.ستوده فر خاطرنشان کرد: اجرای 
پرفورمنس در چهارراه های منتهی به بیمارستان عیسی بن مریم، ساخت کلیپ ویژه روز پرستار، 
حافظ خوانی، شــعرخوانی، نمایش بازی های خانوادگی، تهیه فیلم کوتاه از پخت کیک در قالب 

شادمانه ای رنگارنگ از دیگر برنامه های مناطق ویژه شب یلدا و روز پرستار است.

برگزیدگان جشنواره عکس »مثبت شصت« معرفی شدند
برگزیدگان نخستین جشنواره ملی عکس ســالمندی »مثبت شصت« با برگزاری آیین اختتامیه 
این رویداد معرفی شدند.»مثبت شصت« عنوان جشنواره عکس با محوریت سالمندان بود که به 
همت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی وزشی شهرداری اصفهان، کانون عکس انجمن 
سینمای جوانان اصفهان و بنیاد فرزانگان محبت به صورت ملی برگزار شد.آیین اختتامیه نخستین 
جشنواره عکس مثبت شصت با حضور حداقلی دست اندکاران برگزاری آن در موزه هنرهای معاصر 
اصفهان برگزار و این آیین به صورت آناین از صفحات اینستاگرام جشنواره و کانون عکس انجمن 
سینمای جوانان اصفهان پخش شد.در بخش آزاد این جشنواره مهرزاد مقصودیان، افشین آذریان 
و آرشیده شاهنگی رتبه های اول تا سوم را کسب کردند و در بخش ویژه نیز مقام های اول تا سوم به 
پژمان موالیی، محسن کابلی و بابک مهرافشار رســید. به نفرات برگزیده جشنواره عکس »مثبت 
شصت« به ترتیب ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۲ میلیون تومان و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جایزه 
نقدی تعلق گرفت.مدیرعامل بنیاد فرزانگان محبت در اختتامیه این جشنواره با بیان اینکه پنجره 
جمعیتی کشورمان با شیب تندی به سمت ســالمندی می  رود، اظهار داشت: سالمندی جمعیت 
می تواند یک چالش بزرگ برای هر کشوری باشد چون منابع آن کشــور بیشتر صرف موضوعات 
درمانی و خدماتی سالمندان می شود و کشور از اهداف بلندمدت خود دور می ماند.حامد آقاجانی 
با بیان اینکه هر تغییری ابتدا باید در مردم رخ دهد و ســپس به مسئوالن برسد تا شاهد تغییرات 
ساختاری در کشورمان باشیم، افزود: با توجه به اهمیت دوره سالمندی و در جهت تکریم سالمندان، 
بنیاد فرزانگان محبت که رویکرد فرهنگی مشهودی دارد پیشنهاد برگزاری جشنواره عکس مثبت 
شصت را ارائه داد که با استقبال معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان مواجه و این جشــنواره با همکاری کانون عکاس اصفهان برگزار شد.وی تاکید کرد: از نظر 
وجود مجموعه های غنی عکس سالمندی در کشور دچار خأل هستیم و این بنیاد با برگزاری جشنواره 

مثبت شصت تاش کرده این کمبود را جبران کند.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

 انتشار فراخوان
  سی و دومین 

جشنواره تئاتر اصفهان
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســامی اســتان اصفهان با اشاره به 
فراخوان سی و دومین جشــنواره تئاتر استان 
اصفهــان و برگزاری غیرحضــوری این رویداد 
اظهار کرد: به دلیل شرایط ناپایداری که از لحاظ 
وضعیت شــیوع ویروس کرونا وجود داشت، 
احتمال عدم برگزاری جشــنواره تئاتر امسال 
بسیار بود؛ از همین رو نشســت ها و جلسات 
متعددی با دوســتان فعال در حوزه نمایش از 
جمله رییس شــورای نمایش استان اصفهان 
برگزار شد.محمدحســین محمدی فشارکی 
افزود: همچنین در بحث برگزاری این جشنواره 
به صورت حضوری منتظر شــرایطی بودیم تا 
مقداری فضا تلطیف شده و استان اصفهان از 
وضعیت قرمز خارج شود؛ اما با توجه به استمرار 
این وضعیت، بنا شــد تا این رویداد در بســتر 
فضای مجازی اتفاق بیفتد؛ هنرمندان از سراسر 
استان می توانند فیلم های خود را به دبیرخانه 
جشنواره ارسال کنند که پس از بررسی در شورای 
داوری، به تهران معرفی خواهد شد.معاون امور 
هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسامی اســتان اصفهان توضیحات ارائه شده 
را علت اطاع رسانی دیر هنگام این رویداد بیان 
کرد و گفت: اولویت ما در تصمیم گیری، حفظ 
سامت، رعایت پروتکل ها و عمل به مصوبات 
ســتاد ملی کروناســت، از همین رو سعی بر 
آن شــد که تا عاوه بر رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی، این رویداد در قالب فضای مجازی 
برگزار شود.وی با اشاره به آن که فضای تئاتر و 
رویداد های مرتبط به آن یک کار گروهی است، 
تاکید کرد: نه فقط جشــنواره تئاتر و نه تنها در 
اصفهان، بلکه بسیاری از رویدادها و جشنواره ها 
در سراسر کشور از جمله جشــنواره فیلم فجر 
هنوز تصمیم گیری نشده اســت و علت اینکه 
تا حدودی از زمان اصلی اعام جشــنواره تئاتر 
استان گذشــت؛ رعایت همین ماحظات بود 
چرا که با شرایط بسیار سختی مواجه بودیم 

و همین امر اقتضا می کرد تا احتیاط کنیم.

به مناسبت والدت با سعادت حضرت زینب)س( و روز پرستار؛

کتابخانه های عمومی استان اصفهان امروز  عضو رایگان می پذیرند
به مناسبت والدت با سعادت حضرت زینب)س( و روز پرستار عضویت در کتابخانه های عمومی استان اصفهان  امروز  رایگان است.امیر هاکویی، سرپرست 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان در این خصوص اظهار داشت: به مناسبت والدت با سعادت حضرت زینب)س( و روز پرستار، عضویت رایگان در 
همه کتابخانه های عمومی استان به صورت غیر حضوری انجام می شود.وی افزود: افرادی که قصد استفاده از عضویت رایگان را دارند، می توانند با مراجعه به 
سامانه یکپارچه مدیریت کتابخانه های عمومی به آدرس http://www.samanpl.ir ، در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ )امروز(، فرم درخواست ثبت نام 
را تکمیل کنند.گفتنی است پنجم جمادی االولی، سالروز والدت شیرزن صحرای کربا، زینب کبری است. او که توانست با پیام رسانی شایسته، از بازماندگان 
حادثه جان سوز عاشورا نیز به نیکویی پرستاری کند و لقب »بزرگ پرستار همیشه تاریخ« را زیبنده خود کند. این روز مبارک، از سال ها پیش، »روز پرستار« 

نامیده شده است.

عملیات بتن ریزی 
فونداسیون اصلی 

 TBM محل استقرار
در ایستگاه کهندژ

از صبــح روز چهارشــنبه ۲۶ 
آذرمــاه ۹۹ عملیــات بتن ریزی 
فونداسیون اصلی محل استقرار 
تی. بی. ام جبهــه غربی خط دو 

قطار شهری آغاز شده است .

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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 قانون X 10 X 10  10 را امتحان کنید: غیر معمول نیســت که 
وقتی احساس افســردگی می کنید، بیش از حد احساس 
فشار، بی حالی و بی انگیزگی دارید. بنابراین، به جای تعهد به 
یک تمرین طوالنی، زمان تان را به چند قسمت تقسیم کنید.به 
عنوان مثال، اگر هدف شما 30 دقیقه پیاده روی در روز است، 
زمان را به ســه تمرین کوچک 10 دقیقه ای تقسیم کنید. یک 
پیاده روی در صبح، دیگری اوایل بعد از ظهر و دیگری قبل از 

تاریک شدن هوا.
 با سیستم پشتیبانی خود تماس بگیرید: تنهایی و انزوا باعث 
بدتر شدن تاثیرات افسردگی زمســتانی می شود. به همین 
دلیل سیستم پشتیبانی شما، که ممکن است شامل دوستان، 
خانواده، همکاران و حامیان مالی باشــد، یکی از منابع مهم 
شماست.گاوراس می گوید:»اگر سال 2020 چیزی به ما یاد 
داده باشد، این است که ارتباط انسان و معاشرت برای سالمت 
روان مان مهم اســت.«و هنگامی که با افسردگی زمستانی 
ســر و کار دارید، یافتن راهی برای گذراندن با زمان تان با افراد 
حامی کلید تقویت روحیه شماســت. مثال می توانید همراه 
آن ها در فضای باز قدم بزنید، تلفنی با آنها صحبت کنید یا قرار 

مالقات های مجازی برای نوشیدن قهوه بگذارید.
 به دنبال خورشــید باشــید: ســپری کردن زمانی در خارج 

از خانــه باید در ماه های زمســتان اولویت باشــد. از آنجا که 
عالئم SAD به دلیل عدم قرار گرفتن در معرض آفتاب بدتر 
می شود، جذب نور آفتاب – حتی در دمای زمستان – امری 
حیاتی اســت.قرار گرفتن در معرض نور خورشــید به تعادل 
فعالیت سروتونین کمک می کند، تولید مالتونین را افزایش 
می دهد، ریتم شبانه روزی شــما را متعادل می کند و سطح 
ویتامیــن D را افزایش می دهد، که می توانــد منجر به بهبود 
حالت روحی- عاطفی شــما شــود.اگر نمی توانید خارج از 
منزل بروید، یک صندلــی  را کنار پنجره ای که نور خورشــید 
می گیرد قرار بدهید. هدف این اســت که حداقل روزی یک 
تا دو ســاعت در این مکان بنشــینید. اگر نشستن طوالنی 
 غیرممکن است، در طول ساعات شبانه روز چند بار روی این 

صندلی بنشینید.
 نور درمانی: اگر از برخــی از مداخالت ســطح پایین راحت 
نیستید، ممکن است بخواهید نور درمانی را در نظر بگیرید. این 
روش درمانی برای افرادی که مبتال به SAD هستند، معمول 
است.موسسه ملی بهداشت روان آمریکا )NIMH( توصیه 
می کند که اولین بار صبح، به مدت 20 تا 60 دقیقه مقابل یک 
جعبه نور بنشینید. این کار باید از اوایل پاییز تا بهار انجام شود.

 به دنبال کمک حرفه ای باشید: اگر اصالحات در سبک زندگی و 

سایر اقدامات سطح پایین موجب کاهش افسردگی زمستانی 
در شما نمی شود، به دنبال کمک حرفه ای باشید.روان درمانی 
یا »گفت وگو درمانی« برای درمان اختالالت افسردگی بسیار 
توصیه می شود و به احتمال زیاد برای هر فردی که از SAD رنج 
می برد، مفید اســت.NIMH می گوید رفتار درمانی  شناختی 

)CBT( به ویژه در درمان SAD بسیار موثر است.
 مصرف دارو را در نظر بگیرید: اگر چیزی بیش از افســردگی 
زمستانی را تجربه می کنید، ممکن است پزشک یا متخصص 
بهداشــت روان دارویی برای اختالالت خلقی توصیه کند. از 
مهارکننده هــای بازجذب ســروتونین )SSRI( اغلب برای 

درمان SAD استفاده می شود.
کالم پایانی: افسردگی زمستانی می توانند بر سالمت جسمی 
و روانی شــما تاثیر بگذارد  و هرچند نمی توانید فصل را تغییر 
دهید، اما می توانید برای به حداقل رساندن احساسات منفی 
انتخاب های درســتی داشته باشــید.اگر مداخالت مربوط 
به ســبک زندگی مانند موارد ذکر شــده در باال به اندازه کافی 
تسکین دهنده نیســتند، ممکن اســت وقت آن باشد که با 
پزشک یا متخصص بهداشت روان تان قرار مالقات بگذارید تا 
 SAD مشخص شود به افسردگی زمستانی مبتال شده اید یا

شما را تحت تاثیر قرار داده است.

آشپزی

املت توپر
مواد الزم املت توپر: تخم مرغ زده شده 4 عدد،نمک به اندازه الزم،روغن 

مایع 2 قاشق سوپ خوری،پیاز کوچک یک عدد،سیر خرد شده 2 حبه،گوشت 
چرخ کرده 200 گرم،شکر یک قاشق چای خوری،گوجه فرنگی خرد شده 2 عدد،گشنیز 
خرد شده یک قاشق غذاخوری،نمک و فلفل به اندازه الزم،فلفل قرمز ریز شده یک عدد

طرز تهیه: پیاز و سیر خرد شده را در تابه بریزید و تا زمانی که پیاز نرم شود، تفت دهید.گوشت چرخ 
کرده را اضافه کنید و با پیاز تفت دهید و به مدت 8 الی 10 دقیقه تفت داده تا سرخ و کمی قهوه ای 

شود.زمانی که گوشت کمی برشته شد نمک و فلفل، شکر و گوجه فرنگی را به آن اضافه کنید. حرارت 
اجاق گاز را کم کنید و اجازه دهید گوشت با آب گوجه فرنگی پخته و مخلوط و غلیظ شود. گشنیز و فلفل 
قرمز را اضافه کنید و خوب هم بزنید. سپس در ظرف را بگذارید تا گوشت گرم بماند. برای تهیه املت، 
تخم مرغ ها را در ظرف گودی بشکنید و به اندازه کافی به آن نمک اضافه کنید.نیمی از مخلوط تخم 

مرغ ها در روغن داغ بریزید و بالفاصله تابه را برگردانید تا تخم مرغ به صورت الیه نازکی روی 
سطح تابه قرار بگیرد. اجازه دهید تخم مرغ ها به صورت الیه نازکی روی سطح تابه قرار 
بگیرد.تخم مرغ ها را روی حرارت متوسط اجاق گاز با در بسته قرار دهید تا زیر آن رنگ 

طالیی به خود بگیرد. سپس نیمی از مخلوط گوشت را در مرکز الیه تخم مرغ 
بریزید و لبه های آن را با استفاده از قاشق و چنگال روی گوشت 

تا  کنید تا به صورت یک بقچه مربع شکل در آید.

روش های مقابله با افسردگی زمستان در  زنان و مردان )2(

 ممنوعیت حضور جانی دپ 
در »دزدان دریایی کارائیب«

 سریال طنز »ساختمان شماره 99« 
را از  رادیو بشنوید

 دیزنی دو فیلم »دزدان دریایی کارائیب« را تولید می کند؛ یکی از آن ها 
با فیلمنامه ای از تد الیوت و تری روسیو و کارگردانی یواخیم رانینگ 
است. هالیوود ریپورتر گزارش داده است که کمپانی دیزنی مدت ها 
قبل از آنکه پرونده امبر هرد و جانی دپ و روزنامه سان در بریتانیا به 
جریان بیفتد، از این ستاره سینما فاصله گرفته بود. به عبارتی دیگر، کمپانی 
دیزنی حضور جانی دپ در »دزدان دریایی کارائیب« را ممنوع کرده است.

سریال رادیویی »ســاختمان شــماره ۹۹« عنوان یکی از تازه ترین آثار 
نمایشی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو است که همزمان با شب یلدا 
از شبکه های مختلف رادیویی پخش می شود.مریم تاجیک، نویسنده 
این مجموعه رادیویی گفت:  داستان نمایش درباره قصه مردی است که در 
طمع به دست آوردن کل آپارتمان به دروغ ایرادی روی ساختمان می گذارد 
تا در حال و هوای شب یلدا ، واحدهای این ساختمان را خریداری کنند.

حدیث زاهدی  برای اولین بار در سال 1361 معاونت حمل ونقل 
جاده ای به عنوان یکــی از 5 معاونت وزارت راه و 
ترابری در ساختار تشــکیالتی این وزارتخانه مطرح شد که قبل از جدا شدن از 
وزارت راه و ترابری، این معاونت به عنوان یکــی از ۹ معاونت وزارتخانه بود.در 
آخرین تغییر تشکیالتی، طی مصوبه شورای عالی اداری کلیه وظایف، نیروی 
انسانی، تجهیزات، تعهدات و اعتبارات معاونت راهداری وزارت راه و ترابری به 
ســازمان حمل ونقل و پایانه های کشــور منتقل و معاونت مذکور از تشکیالت 
وزارت راه و ترابری حذف شــد و طبق بند 5 مصوبه مذکور، وظایف و اداره امور 
دبیرخانه شــورای عالی ترابری کشور از ســازمان جدا و به وزارت راه و ترابری 
منتقل شد و نام سازمان به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تغییر یافت.

به همین جهت در سال 1376 به پیشنهاد وزارت راه و ترابری 26 آذر، روز ملی 
حمل و نقل ایران  تعیین شد تا جامعه با نقش و جایگاه بخش حمل و نقل در 

اقتصاد ایران، آشنا شود.
در همین راستا مهدی خضری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان در نشســت رســانه ای خود که به صورت مجازی برگزار شــد، ضمن 
گرامیداشــت 26 آذرماه روز حمل و نقل و اول دی مــاه روز راهداری و با بیان 
اینکه استان اصفهان دارای 11 هزار و 500 کیلومتر راه است که به دلیل موقعیت 
خاص آن در مرکز و به عنوان چهار راه ترانزیت بار و مسافر کشور، رتبه اول حمل 
بار و رتبه سوم حمل مسافر را داراست، اظهار کرد: میزان 351 تردد در جاده های 
استان درسال جاری بر اســاس آمارهای ثبت شده در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل 17 درصد کاهش یافته  این درحالی است که  حمل و نقل بار از نظر تناژ 

سه درصد افزایش داشته است.  
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با بیان اینکه حوزه حمل 
و نقل مسافر استان با توجه به شیوع کرونا و مشکالت سخت اقتصادی در سال 
جاری با رکود ویژه ای مواجه شده است، افزود: دولت حمایت های خوبی را در 
این بخش و در حوزه راهداری، نگهداری ابنیه، ماشین آالت و روکش آسفالت 

در محورهای استان ارائه کرده است.
خضری در ادامه گفت : 230 کیلومتر از راه های اصلی و شریانی استان از ابتدای 
سال جاری تاکنون بهسازی و روکش آسفالت شد و  طرح راهداری محوری با 

اصالح 560 کیلومتر از راه های استان در سال جاری انجام شده است.
وی ایمن سازی راه های ارتباطی، تســطیح جاده ها، شانه سازی حاشیه راه، 
اصالح شیب شــیروانی، آزادسازی حریم راه ها و پاک ســازی را از مهم ترین 
وظایف طرح راهداری محوری برشمرد و تصریح کرد : 64 کیلومتر راه روستایی 
استان اصفهان در قالب طرح ابرار آســفالت شد که این روند با سرعت زیاد در 

همه شهرستان ها ادامه دارد.
 مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای اســتان اصفهان با بیــان اینکه  
 حوزه راهــداری و نگهداری و ســاخت راه ها جــزو هزینه برترین بخش های
  عمرانی اســتان محســوب می شــود، تاکید کرد: در این رابطــه بودجه های

 ملی و استانی خوبی مشخص شده و امیدواریم تخصیص صد در صدی هم 
پیدا کند.

این مقام مسئول با اشــاره به وجود 11 هزار کیلومتر راه های مواصالتی استان 
اصفهان گفت: دولــت در زمینه تخصیص اعتبارات ملــی توجه ویژه ای به این 

استان دارد و امید است تا پایان سال و برنامه بتوان کل اعتبارات جذب شود.

مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل جــاده ای اصفهان از کاهــش 1۹ درصدی 
فوتی های سر صحنه تصادفات رانندگی طی هشت ماه سال جاری در راه های 
برون شهری این استان نسبت به مدت مشابه  سال گذشته سخن گفت و در 
خصوص نقش رســانه در زمینه فرهنگ ســازی ترافیکی و کاهش تصادفات 
توضیح داد: یکی از اهداف برگزاری نشســت های خبری با اصحاب رســانه و 
خبرگزاری ها، کمک گرفتن از آنها در راستای آگاهی بخشی به جامعه و کاهش 

حوادث و تصادف های جاده ای است.
خضری با بیان اینکه رســانه ها نقش موثری در فرهنگ ســازی اجتماعی و 
کاهش تصادف ها دارند، ادامه داد: استان اصفهان در چهار راه مواصالتی کشور 
قرار دارد و با حجم تردد باالیی در محورها و تصادف های بسیاری مواجه است.

وی از اقدامات مناسبی که در زمینه برخورداری از حمل و نقل ایمن و روان در 
جاده ها، نظارت بر حمل و نقل، نصب تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی انجام 
شده گفت و  کاهش تخلفات رانندگی را  نیازمند فرهنگ سازی بیشتر  دانست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان با دعوت از همه خبرنگاران و 
اصحاب رسانه برای پیوستن به پویش اجتماعی سبا)سوگند برای ایمنی( اظهار 
داشت: این  پویش، نماد تعهد اجتماعی برای کاهش تصادفات جاده ای است.

 وی ادامه داد: افــرادی که به این کمپین می پیوندند ســوگند یاد می کنند که 
برای مراقبت از عزیزان شان، نســبت به رعایت قوانین و مقررات متعهدانه تر 

رفتار کنند.
خضری  با دعوت از رسانه ها به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر فرهنگ 
مردم  گفت: رسانه ها همواره در امر فرهنگ سازی پیشگام بوده اند و ما از آنها 

می خواهیم در این امر مقدس و خطیر ما را یاری کنند 
  saba۱۴۱.ir به گفته این مقام مسئول، مردم می توانند با مراجعه به آدرس

در این پویش ثبت نام و در این کار فرهنگی نیکو مشارکت کنند.  
خضری  با بیان اینکه در زمان حاضر بیشتر خدمات در ترمینال کاوه به صورت 
اینترنتی و غیر حضوری ارائه می شــود ،خاطر نشان کرد : تصمیم برای انتقال 
ترمینال کاوه بر عهده مسئوالن شهرداری است؛ اما اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای با نگاه مثبت هر گونه کمک همکاری را در این زمینه ارائه خواهد 

کرد.
در ادامه محمدعلی صلواتــی، معاون فنی اداره کل راهداری اســتان اصفهان 
از رتبه اول استان به لحاظ فعالیت ســامانه های ثبت تخلف خبر داد و گفت: 
امســال در حوزه »آی تی اس«، 38ســامانه ثبت تخلف به سامانه ها اضافه 
شد و تعداد ســامانه ها تاپایان سال به 66 ســامانه افزایش خواهد یافت که 
44هزار تخلف ســرعت از طریق دوربین و 1۹4هزار تخلف به دلیل محدودیت 
های کرونایی ثبت شــده اســت .فرزاد دادخواه، معاون راهــداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان با اشاره به تعریض و اصالح 
محور مواصالتی اصفهان -شــاهین شــهر که بــه صورت 6 خطــه با روکش 
آسفالت است، گفت: 11کیلومتر روشنایی با همکاری شرکت برق انجام شدو 
مشــکالت خاموشــی جاده به دلیل ســرقت ترانس و کابل و مباحث تامین 
اعتبار اســت.علیرضا جعفری، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری اســتان 
اصفهان نیز در پایان خاطر نشــان کرد : اصفهان رتبــه اول در جابه جایی 53 
 میلیون تن کاال به سایر نقاط کشور و همچنین رتبه سوم در جابه جایی مسافر 

را داراست .

مصرف گاز طبیعی در استان اصفهان طی روزهای اخیر و در آستانه شب یلدا 
که از سردترین شب های سال اســت، افزایش کم سابقه ای یافته است به 
طوری که به گفته سید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
مصرف گاز به 7۹ میلیون متر مکعب در یک شبانه روز رسید.طی سال های 
گذشته بیشترین میزان مصرف گاز در یک شبانه روز در استان اصفهان 76 
میلیون متر مکعب بود و امســال با رســیدن مصرف گاز به مرز 80 میلیون 
متر مکعب، رکورد جدیدی در این شاخص ثبت شــد که به گفته مسئوالن و 
کارشناسان، سرمای شدید پاییز امســال و همچنین شرایط ناشی از شیوع 
ویروس کرونــا مانند ماندن مردم در خانه و رعایت مســائل بهداشــتی از 
جمله تهویه هوا از جمله عوامل تاثیرگذار در این زمینه بوده است.مســئوالن 
و کارشناســان تاکید دارند که الزم اســت که مشــترکان گاز به ویژه مصرف 
کنندگان خانگی به مصرف منطقی گاز بیــش از پیش توجه کنند در غیر این 
صورت با تداوم روند افزایشی مصرف گاز ممکن است مشکالتی مانند افت 
فشار گاز و نرســیدن گاز به برخی مناطق از جمله در شرق اصفهان به وجود 
آید. مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با بیان اینکه مصرف گاز در این 
خطه به شــدت افزایش یافته که بخش عمده ای از آن مربوط به مشترکان 
خانگی اســت، تصریح کرد که میزان مصرف هر خانه به طور میانگین به 25 
متر مکعب در یک شبانه روز رســید که معادل 2.5 کپســول گاز 11 کیلویی 
است.علوی با اشــاره به افزایش 25 درصدی مصرف گاز در استان در سال 
جاری در مقایسه با سال گذشته، اظهار داشت: بیشترین میزان مصرف گاز 
در یک شبانه روز در این خطه در سال گذشته ســه میلیون متر مکعب کمتر 
از سال جاری بود.مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان با بیان اینکه اگر مصرف 
گاز در اســتان به همین منوال افزایش یابد، تاکید کرد: این موضوع به افت 
فشــار گاز به ویژه در مناطق شرقی استان و آسیب رســیدن به نیروگاه ها و 
صنایع منجر می شود.وی با بیان اینکه در شــرقی ترین نقطه استان یعنی 
خور و بیابانک، گاز با استفاده از کمپرســور فشرده و سپس برای آنها منتقل 
می شود، افزود: اگر مصرف گاز بیش از حد افزایش یابد، فشار گاز در شرق 
استان کاهش می یابد و نمی توان آن را به خور و بیابانک انتقال داد.علوی به 
آلودگی هوای اصفهان اشاره و اضافه کرد: یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش 
آالینده های هوا، استفاده غیر اســتاندارد و بیش از حد از وسایل گرمایشی 
است به همین دلیل اگر مردم صرفه جویی مصرف گاز را در پیش بگیرند در 
کاهش آلودگی هوا نیز موثر خواهد بود.وی، حدود 4۹ درصد از مصرف گاز 
در زمان حاضر در استان را مربوط به مشترکان خانگی دانست و خاطرنشان 
کرد: در فصول سرد سال ســهم مشــترکان خانگی در مصرف گاز نسبت به 

صنایع بیشتر می شود.
سرما و کرونا، مصرف شدید گاز  را به همراه داشت

امســال فصل پاییز با سرمای کم سابقه ای آغاز شــد به طوری که بسیاری 
از مردم زودتر از همیشه، وسایل گرمایشــی خود را روشن کردند و از طرفی 
شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و پیشــگیری مردم از ابتال به بیماری 

کووید 1۹ باعث شد تا مصرف گاز نسبت به قبل افزایش بیشتری یابد.
طی دو  ماه نخست پاییز امسال میزان ابتال به کرونا و بستری بیماران دارای 
عالئم کووید 1۹ در استان اصفهان روند صعودی به خود گرفت؛ اما با اعمال 

محدودیت های جدید از آذر این روند کاهشــی شد با این وجود مردم برای 
پیشگیری از ابتال به این ویروس همچنان مواردی مانند خروج از خانه فقط 

برای کارهای ضروری و تهویه هوا را رعایت می کنند.
هرچند عوامل دیگری مانند افزایش تعداد مشترکان نیز یکی از عوامل باال 
رفتن مصرف گاز می تواند باشــد؛ اما به گفته مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهان، اضافه شدن مشترکان این شــرکت در یک سال اخیر به اندازه ای 
نیست که چنین تاثیر وسیعی را در مصرف گاز داشته باشد.علوی با اشاره به 
اضافه شدن حدود 60 هزار مشترک جدید به شبکه گاز استان اصفهان در یک 
سال اخیر، گفت: در این مدت تعداد گلخانه ها نیز افزایش یافته اما مصرف 
گاز در میان آنها به حدی نیســت که افزایش 25 درصدی مصرف گاز در این 
مدت را توجیه کند و عوامل دیگری مانند سردتر شدن هوا و شرایط ناشی از 

کرونا در این زمینه نقش بیشتری دارد.
وی، با اشــاره به اینکه هریک درجه کاهش دمای خانــه، 6 درصد کاهش 
مصرف انرژی را بــه همــراه دارد، اضافه کــرد: مصرف کننــدگان با اتخاذ 
راهکارهای ســاده مانند حفظ دمای رفاه ) 18 تا 22 درجه ســانتی گراد( ، 
استفاده از یک بخاری یا وسیله گرمایشی در هر خانه، پوشیدن لباس گرم، 
اســتفاده از پنجره های دو جداره و جلوگیری از هدر رفــت انرژی در جهت 

مصرف منطقی گاز اقدام کنند.
علوی از مردم خواست تا وسایل گرمایشی اضافی را در خانه خاموش کرده 
و با مصرف منطقی گاز کمک کنند تا تداوم تولید برق نیروگاه ها با ســوخت 
گاز وجود داشته باشــد و تامین مطمئن گاز به ویژه برای مناطق سردسیر و 

همچنین شرق استان صورت گیرد.
وی، بر مصرف منطقی گاز در اداره هــا و اماکن عمومی تاکید و تصریح کرد: 
در اداره ها الزم است که شب ها شیر گاز بسته شــود و با توجه به دورکاری 
تعدادی از کارکنان در مــکان ها و اتاق هایی که نیازی بــه گرم کردن ندارد، 

وسایل گرمایشی خاموش شود.
علوی، درباره طرح بهینه ســازی مصرف گاز در موتورخانه های مجتمع های 
مسکونی در شهرستان اصفهان، خاطرنشان کرد: این طرح از آبان سال جاری 
با هدف کاهش مصرف ســوخت گاز طبیعی آغاز شد و مشــترکان خانگی 
شرکت گاز که دارای موتورخانه حرارت مرکزی  هستند می توانند برای تنظیم 

مشعل، نصب رسوب گیر و عایق کاری موتورخانه  اقدام کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

۲۳۰ کیلومتر از راه های اصلی و شریانی استان اصفهان بهسازی و روکش آسفالت شد

مدیر عامل شرکت گاز استان:

افزایش مصرف گاز باعث افت فشار گاز به ویژه در شرق اصفهان می شود

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز
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